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Sieć Natura 2000 a polskie parki narodowe, 

Białowieża 15-17 września 2010 r.



Charakterystyka Kampinoskiego Parku 

Narodowego

•ukształtowanie powierzchni – równoleżnikwo naprzemianległe dwa pasy bagiene i wydmowe
•lesistość 73%
•park narodowy od 1959 r., obecnie powierzchnia 385 km2, w tym:

obszary ochrony ścisłej 46,4 km2

obszary ochrony częściowej 271,8 km2

obszary ochrony krajobrazowej 67,3 km2



Obszary Natura 2000 nadzorowane przez 

Kampinoski PN

PLC140001 Puszcza 
Kampinoska 37 640,50 ha



Obszary Natura 2000 nadzorowane przez 

Kampinoski PN

PLH140020 Forty 
Modlioskie 157,20 ha 

PLB140004 Dolina 
Środkowej Wisły 
30 848,71 ha

PLH140029 Kampinoska 
Dolina Wisły 20 659,10 ha PLC140001 Puszcza 

Kampinoska 37 640,50 ha



PLH140020 Forty 
Modlioskie 157,20 ha 

PLB140004 Dolina 
Środkowej Wisły 
30 848,71 ha

PLH140029 Kampinoska 
Dolina Wisły 20 659,10 ha PLC140001 Puszcza 

Kampinoska 37 640,50 ha

PLH140029
Łąki Kazuoskie

Obszary Natura 2000 nadzorowane przez 

Kampinoski PN



50 km

Obszary Natura 2000 nadzorowane przez 

Kampinoski PN



Zestawienie gatunków i siedlisk przyrodniczych 

Puszczy Kampinoskiej

ogółem Kategoria A-C Kategoria D Priorytetowe

Siedliska 

przyrodnicze 

z I zał. DS
12 8 4 5

Gatunki 

ptaków 

z I zał. DP

51

(28 gat. 

lęgowych)

22 29 4

Gatunki 

zwierząt 

z II zał. DS
19 12 7 -

Gatunki 

roślin 

z II zał. DS 
4 4 - -



Problemy, wątpliwości….

INWENTARYZACJA

• duża powierzchnia obszaru

• nieprecyzyjne opisy do 

identyfikacji siedlisk 

przyrodniczych

• inwazyjne metody badań jako 

jedyny sposób stwierdzenia 

gatunku

• gatunki o liczebności poniżej 

poziomu wykrywalności lub 

efemeryczne

MONITORING

• duża powierzchnia obszaru

• często brak właściwej inwentaryzacji na 

rok „0”

• stałe powierzchnie monitoringowe a 

zmiany siedlisk w wyniku regeneracji

• narzucone metody monitoringu 

niezgodne z zasadami ochrony

• dowolność metodyki

• gatunki o liczebności poniżej poziomu 

wykrywalności lub efemeryczne

• brak przewodników metodycznych
DZIAŁANIA OCHRONNE

• metody ochrony siedlisk półnaturalnych – brak gwarancji skuteczności, problem z 

dostosowaniem prawa

• mozaika własności

• ryzyko nadrzędnego traktowania elementów naturowych, zaniedbywanie innych 

elementów przyrody np.: siedliska segetalne, olsy

• finansowanie 



Ochrona procesów przyrodniczych

vs.

ochrona stanu???



Siedliska przyrodnicze

2330-1 Wydmy śródlądowe z murawami 
napiaskowymi

4030-3 Suche wrzosowiska 
*6120-1 Ciepłolubne murawy napiaskowe

6410-1 Zmiennowilgotne łąki olszewnikowo-
trzęślicowe

6510-1 Łąka rajgrasowa
*7110-1 Niżowe torfowiska wysokie

7140-1 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
9170-2 Grąd subkontynentalny
*91E0-3 Łęg olszowo-jesionowy
91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy
*91I0-1 Świetlista dąbrowa
*91D0-2 Bór bagienny



Siedliska przyrodnicze

powierzchnia łączna siedlisk 

naturowych - ok. 5000 ha

powierzchnia siedlisk będących 

przedmiotami ochrony - ok. 4800 ha
8 siedlisk naturowych ze 

zbiorowiskami półnaturalnymi 

– ok. 1900 ha



Siedliska przyrodnicze

2330-1 Wydmy śródlądowe z murawami 
napiaskowymi

4030-3 Suche wrzosowiska 
*6120-1 Ciepłolubne murawy napiaskowe

6410-1 Zmiennowilgotne łąki olszewnikowo-
trzęślicowe

6510-1 Łąka rajgrasowa
*7110-1 Niżowe torfowiska wysokie

7140-1 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
9170-2 Grąd subkontynentalny
*91E0-3 Łęg olszowo-jesionowy
91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy
*91I0-1 Świetlista dąbrowa
*91D0-2 Bór bagienny
Granice obszarów ochrony ścisłej

34% powierzchni siedlisk naturowych w ooś



Zmiany trendów w ochronie czynnej



1957 rok 1997 rok

Zmiany trendów w ochronie czynnej

1959 rok - 18 881 ha

2002 rok - 26 624 ha



2037 rok?

Zmiany trendów w ochronie czynnej



Zanikanie sasanki otwartej

Zachodnia granica zasięgu – Szwecja, Niemcy

Granica zwartego zasięgu – centralna Polska 

Źródło ryciny Wójtowicz, 2001



Zanikanie sasanki otwartej

W Puszczy Kampinoskiej sasanka otwarta 

w latach 20. XX w. występowała często na 

wydmach zalesionych i bezleśnych, 

niekiedy tworząc większe skupienia na 

jednym miejscu (Kobendza 1930)

R. Halba

Jeszcze w latach 60. 

XX w. notowana była 

stosunkowo licznie 

m.in. z okolic Góry 

Ojca, Zamczyska i 

Sierakowa (Nowak 

1983).

M. Kołbuc

Obecnie gatunek notowany jest zaledwie na 

6 stanowiskach (Sieraków, Helenowskie Góry, 

wał wydmowy nad Starą Dąbrową, Rybitew, 

Zakrętkowa Góra i Zamczysko), gdzie 

występują pojedyncze okazy. 

R. Kobendza



Zanikanie sasanki otwartej

KRAJOWY PLAN OCHRONY GATUNKU SASANKA OTWARTA - ZYCH 2007

Cel główny:

Zachowanie obecnego rozmieszczenia populacji sasanki otwartej w Polsce, w 

związku z zadawalającym stanem ochrony gatunku w płn-wsch. części kraju –

za szczególnie cenne i jednocześnie narażone należy uznać populacje 

brzegowe, położone w  zachodniej i południowej części Polski

Cel szczegółowy:

Objęcie ochroną czynną populacji brzegowych o niskiej liczebności

D. Pepłowska-Marczak



Ochrona wrzosowiska na przykładzie 

uroczyska Niepust

W planie ochrony (1997 r.) zapisy o 

czynnej ochronie typu krajobrazu 

otwartego z rzadko stojącymi grupami 

brzóz oraz pojedynczymi lub w grupach 

jałowcami

W 1999 r. Rada Naukowa KPN 

zaproponowała pozostawić powierzchnię 

pożarzyska jako teren eksperymentalny, 

wprowadzić monitorowanie zjawisk

Powstało w wyniku pożaru w 1988 r., który objął 75,8 ha (16,4 ha – młodniki 

sosnowe, pozostała powierzchnia – bezleśne tereny podmokłe i wydmowe). 

Większość obszaru była objęta ochroną rezerwatową od lat 70. XX w.

Po pożarze, zaproponowano obszar objęty pożarem potraktować jak rezerwat ścisły 

– nie wprowadzono sztucznie odnowienia

Obecnie pow. wrzosowiska wynosi ok. 

40 ha



Ptaki naturowe

28 gatunków lęgowych, z czego 22 jest przedmiotami ochrony

bąk, bocian czarny, bocian biały, trzmielojad, bielik, błotniak stawowy, 

błotniak łąkowy, kropiatka, derkacz, żuraw, sowa błotna, lelek, 

dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety, lerka, 

świergotek polny, podróżniczek, jarzębatka, muchołówka mała, 

muchołówka białoszyja, gąsiorek

17 gatunków związanych z terenami otwartymi, 

w tym 8 – zależnych  od zbiorowisk  półnaturalnych

vc



Derkacz w KPN

Rok Lęg

Liczba samców
Zagęszczenie na 

1 km2

Powierzchnia 

kontrolowana

KPN Otulina KPN Otulina KPN Otulina

1996
I 232 48 3,0 0,7 77 66

II 186 62 2,4 0,9 76 71

1997
I 222 61 2,4 1,2 93 49

II 224 63 3,8 1,0 59 62

za Juszczak, Olech 1997



Reakcja ptaków na sukcesję na przykładzie 

gąsiorka i jarzębatki

Łąki Strzeleckie 

powstały na pocz. XX 

w. w wyniku wycięcia 

lasu na 70 ha 

(pastwisko dla bydła). 

Nieużytkowane od 

momentu utworzenia 

Kampinoskiego PN 

(1959  r.)

Gatunek 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994

Gąsiorek 7,0 8,6 7,7 5,2 1,8 2,7 2,7

Jarzębatka 5,0 9,3 7,7 5,7 0,9 2,5 2,9

Zmiany zagęszczenia (liczba par/10 ha) za Diehl 2003



piezometr

powierzchnia monitoringu 

koncepcja J. Solon IGiPZ PAN, wykonanie własne

Rok rozpoczęcia i nawroty: 2001, 2007

Wielkość powierzchni: 52 pow. po 4 ar.

(w tym 10 pow. badane od 1980 lub 1994 r.)

Monitoring roślinności i gleb na stałych 

powierzchniach



Siedlisko przyrodnicze
Liczba pow. 

monitoringu

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 1

4030 Suche wrzosowiska z rzędu 2

6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe 2

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

6510 Niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie

*7110 Niżowe torfowiska wysokie

9170 Grąd subkontynentalny 6

*91E0 Łęgi olszowo-jesionowe 5 

*91D0 Bór bagienny 

*91I0 Ciepłolubne dąbrowy 3

Razem: 19

Monitoring KPN a zalecenia ogólnopolskie 

dotyczące Natura 2000



Monitoring KPN Zalecenia

cel Obserwacja procesów Ocena parametrów stanu siedliska

powierz-

chnia

Powierzchnie 400 m2 Transekt z 3 zdjęciami 

fitoscjologicznymi, 

1-3 w obiekcie

utrwalenie Powierzchnia stała, 

utrwalona

Wyznaczona GPS

powtórzenie 

badań

co 5 lat w zależności od trwałości siedliska 

co 3-6 lat

zakres zdjęcie fitosocjologiczne

badania glebowe

pomiar drzewostanu i 

martwego drewna

zdjęcia fitosocjologiczne (3 lub 

wielokrotność)

obserwacja i opis innych ocenianych 

elementów na transekcie (np. gat. 

inwazyjne i ekspansywne)

w przypadku siedlisk 

hydrogenicznych założenie 

piezometrów

Monitoring KPN a zalecenia ogólnopolskie 

dotyczące Natura 2000



Dziękuję za uwagę


