
Badania naukowe w Kampinoskim Parku 
Narodowym finansowane ze środków 

funduszu leśnego 

dr inż. Łukasz Tyburski – Kampinoski Park Narodowy, Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody 



Powierzchnia – 38 544 ha  
Strefa ochronna – 37 756 ha 
Powierzchnia Światowego Rezerwatu Biosfery “Puszcza Kampinoska”: 76 233 ha 





Wiatrołom - 2017 Pożarzysko - 2015 



 
Dzięki dofinansowaniu zrealizowano dotychczas 10 
tematów badawczych. 
 
Oprócz zaangażowania pracowników Zespołu ds. 
Nauki i Monitoringu Przyrody KPN poprzez 
współuczestniczenie i nadzorowanie badań 
realizowano również badania z przedstawicielami 
wielu instytucji naukowych m.in.: 
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, 
- Instytut Badawczy Leśnictwa, 
- Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 
- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
- Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie, 
- oraz współpracowano z niezależnymi 

naukowcami. 



Wybiórczość środowiskowa, zagęszczenie i sukces lęgowy ptaków 

drapieżnych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym  

Termin realizacji: 2015 – 2019 

Cele pracy: 

- określenie liczby par lęgowych oraz sukcesu 

lęgowego siedmiu gatunków ptaków 

drapieżnych (myszołowa, jastrzębia, 

krogulca, kobuza, trzmielojada, bielika, orlika 

krzykliwego), bociana czarnego i kruka, 

- dla gatunków strefowych określano dokładne 

parametry rozrodu 

- oznaczenie pokarmu jastrzębia. 

Pisklęta bociana czarnego – A. Olszewski (KPN) 

Pisklęta jastrzębia – A. Olszewski (KPN) 



Rola łosia w kształtowaniu leśnej fauny koprofagów 

Termin realizacji: 2016 - 2019 

 

Cel badań: poznanie składu gatunkowego 

chrząszczy koprofagicznych związanych z 

odchodami łosia, szczególnie w aspekcie 

zachowania reliktowej fauny leśnej z rodziny 

żuków (Geotrupidae) i poświętnikowatych 

(Scarabaeidae). 

Cel dodatkowy: prześledzenie zmian w 

strukturze gatunkowej zgrupowań wraz ze 

zbliżaniem się do granicy terenów otwartych i 

lasu. 

Zwabianie koprofagów – D. Marczak (KPN) 

Wyniki: odłowiono ponad 30 gatunków 

koprofagów. Stanowi to prawie 35% wszystkich 

krajowych gatunków oraz ponad 80% 

wszystkich przedstawicieli żuków i 

poświętnikowatych stwierdzonych jak dotąd na 

terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 



Termin realizacji: 2016 - 2019 

Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) Kampinoskiego Parku Narodowego 

Cel projektu: 

- rozpoznanie fauny rośliniarek Puszczy 

Kampinoskiej ze szczególnym naciskiem na 

gatunki mogące wyrządzać szkody w 

drzewostanach i gatunki wskaźnikowe. 

 

Wyniki: 

- Odłowiono ponad 10 000 egzemplarzy 

rośliniarek, które zaklasyfikowano do 180 

gatunków, spośród około 600 gatunków 

występujących w Polsce. W badaniach 

określono m.in. rzadkie taksony w Polsce. 

Stwierdzono także występowanie kilku 

gatunków nowych dla nauki. 

 
Pułapka Moericke’go i Malaise’a – D. Marczak (KPN)  



Ocena stopnia naturalności wybranych drzewostanów  Kampinoskiego Parku 

Narodowego w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych 

Termin realizacji: 2014 - 2017 

Celem badań było: uzupełnienie luki w 

rozpoznaniu fauny saproksylicznych chrząszczy 

i motyli oraz ocena naturalności drzewostanów 

w różnorodnych siedliskach leśnych 

Kampinoskiego Parku Narodowego.  

W trakcie badań gatunki saproksyliczne były 

reprezentowane przez 46 764 osobniki z 694 

gatunków. Najwięcej gatunków stwierdzono w 

grupie obligatoryjnych saproksylobiontów (321), 

mniej w grupie fakultatywnych 

saproksylobiontów (283) i najmniej w grupie 

gatunków wszędobylskich korzystających z 

martwego drewna okazjonalnie (90).  
Pułapka typu IBL – 2 i IBL - 5 – D. Marczak (KPN)  



Inwentaryzacja pachnicy dębowej i zgniotka cynobrowego w Kampinoskim 

Parku Narodowym 

Termin realizacji: 2014 - 2015 

Cel projektu: 

- rozpoznanie stanowisk saproksylicznych 

gatunków objętych ochroną w ramach sieci 

Natura 2000 na obszarze Kampinoskiego Parku 

Narodowego. 

Wyniki: 

W ciągu dwóch lata badań zinwentaryzowano 4 

populacje zgniotka cynobrowego oraz 138 

drzew zasiedlonych przez pachnicę dębową.   

Pachnica dębowa – D. Marczak (KPN) 

Zgniotek cynobrowy – D. Marczak (KPN) 



Przemiany środowiska po wiatrołomie i ocena mikrosukcesji biot 

organizmów zasiedlających powalone drzewa  

Termin realizacji: 2018 - 2019 

 

W ramach projektu zaplanowana badania i analizy: 

- porostów i mchów, 

- grzybów wielkoowocnikowych. 

- glebowe w ramach, których wykonano m.in. 

szczegółowy opis profilu glebowego oraz analizy 

chemiczne materiału roślinnego z uwzględnieniem 

zawartość metali ciężkich, 

- martwego drewna, z uwzględnieniem stopnia rozkładu, 

- entomologiczne – określono bogactwo gatunkowe 

chrząszczy zasiedlających powalone drzewa oraz 

zmiany sukcesyjne w pojawianiu się ksyolo- i 

kambiofagów, 

- fitosocjologiczne przeprowadzone na powierzchni 

wiatrołomu i powierzchniach referencyjnych. 

Powierzchnie badawcze – wiatrołom Rózin, Grabina (Ł. Tyburski) 



W okresie badawczym stwierdzono m.in.: 

- 40 gatunków mszaków, 36 mchów i 4 

wątrobowce, 

- na powalonych drzewach największe 

bogactwo gatunków grzybów 

wielkoowocnikowych (57) stwierdzono na 

dębach, 

- że pod względem zawartości metali ciężkich 

gleby na obu powierzchniach badawczych 

charakteryzowały się ich bardzo niską 

zawartością, wielokrotnie niższą od norm 

podawanych dla parków narodowych, 

- ilościowe różnicowanie się zespołów roślin 

zaznacza się w przypadku gatunków, które 

wyraźnie korzystają ze zwiększonego 

dopływu światła – niecierpek 

drobnokwiatowy i trzęślica modra, 

- na powierzchniach próbnych stwierdzono 

odnowienia naturalne dla: Rózin 10 

gatunków drzew i 5 krzewów, Grabina: 5 

gatunków drzew i 1 krzewów. 

Wiatrołom Grabina (P. Zaniewski) 



Długoterminowe badania ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym 

na 52 stałych powierzchniach – trzecie i czwarte powtórzenie 

Termin realizacji: 2012 i 2018 

Celem badań jest poznanie procesów zachodzących w 

zbiorowiskach roślinnych i w drzewostanach w powiązaniu 

z warunkami glebowymi i sposobami ochrony. 

Uwzględniono:  

- badanie właściwości fizycznych i chemicznych gleb; 

- obserwacja trwałości zbiorowisk; 

- obserwacja procesów fluktuacyjnych w obrębie typów 

zbiorowisk; 

- rejestrację procesu regeneracji i sukcesji wtórnej w 

powiązaniu z obszarami renaturalizacji warunków 

siedliskowych; 

- poznanie przemian zasobów martwego drewna w 

zależności od typu i wieku drzewostanów oraz sposobu 

ochrony. 
Powierzchnie badawcze (A. Otręba) 



Wyniki 

 

Występuje znaczne zmienność właściwości gleb w przestrzeni KPN, której 

przyczyną są przede wszystkim warunki wodne determinowane przez 

zróżnicowaną rzeźbę terenu i pochodne od nich zespoły organizmów żywych. 

 

Powierzchnie badawcze pozwalają śledzić zmiany zachodzące w dziesięciu  

głównych grupach roślinności (ols porzeczkowy, łęg olszowo-jesionowy, grąd 

niski i typowy, grąd wysoki, dąbrowa świetlista, bór świeży i mieszany, bór 

wilgotny, szuwary i torfowiska, łąki wilgotne oraz murawy i wrzosowiska).  

 

Powierzchnie badawcze (A. Otręba) 



Ocena metod mechanicznego zwalczania czeremchy amerykańskiej  

w warunkach Kampinoskiego Parku Narodowego  

Termin realizacji: 2015, 2016, 2018 

Cel badań 

- odpowiedź na pytanie na ile technika i termin 

przeprowadzenia mechanicznego zabiegu 

mogą ograniczyć siłę odroślową czeremchy 

amerykańskiej. Testowano trzy metody 

mechanicznego zwalczania: cięcie przy 

ziemi, cięcie na wysokości ok. 1m i 

obrączkowanie, zainicjowane w kilku 

terminach i wspomagane przez dodatkowe, 

trzykrotne w sezonie, usuwanie odrośli. 

- poznanie grzybów wielkoowocnikowych 

zasiedlających drzewa Prunus serotina 

obumierające w wyniku zwalczania 

mechanicznego.  
Czeremcha (A. Otręba) 



Wyniki: 

 

- ścięcie bądź obrączkowanie drzew (bez dodatkowych 

zabiegów usuwania odrośli) przyczyniło się do 

obumarcia od 28% do 64% osobników (w trzecim 

sezonie wegetacyjnym) w zależności od lokalizacji czy 

typu zabiegu inicjującego, 

- wydaje się, że kluczowym czynnikiem decydującym o 

skuteczności ograniczenia siły odroślowej czeremchy 

była liczba nawrotów usuwania odrośli a nie 

zastosowana wysokość cięcia, 

- w badaniach w 2016 r. stwierdzono 26 gatunków 

grzybów wielkoowocnikowych, w tym 24 taksony 

grzybów podstawkowych (Basidiomycota) i 2 taksony 

grzybów workowych (Ascomycota). W 2018 r.  liczba 

taksonów grzybów makroskopijnych była dwukrotnie 

większa (50) (44 Basidiomycota, 6 Ascomycota).  
Czeremcha (A. Otręba) 



Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny 

na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym 

Badania miały na celu ocenę: 

– wpływu pożaru na właściwości fizyczne i 

chemiczne gleby oraz tempo i kierunek zmian 

tych właściwości, 

– zmian aktywności biologicznej gleb leśnych 

po pożarze, wyrażoną liczebnością i 

różnorodnością mikroorganizmów, 

– wpływu pożaru na zespoły mezofauny 

glebowej – skoczogonki i roztocza oraz na czas 

potrzebny do regeneracji ich zespołów, 

– wpływu pożaru na rośliny borów sosnowych 

(w tym: porosty, mszaki, rośliny naczyniowe) i 

grzyby pirofilne, 

– różnorodności owadów ksylofagicznych 

związanych z sosnami zamarłymi w trakcie 

pożaru i gradacji przypłaszczka granatka, 

– zdrowotności koron drzew oraz ocenę 

ilościową siewek. 

Termin realizacji: 2016 - 2018 

Pożarzysko (Ł. Tyburski) 



Wybrane wyniki: 

 

- 45 nowych gatunków grzybów 

wielkoowocnikowych dla KPN oraz 10 

dotychczas nie odnotowanych na terenie Polski, 

- w badaniach fitosocjologicznych, w obrębie 

powierzchni słabiej spalonych zachodzi proces 

prowadzący do wzrostu częstości gatunków 

borowych, który można nazwać regeneracją 

boru świeżego, 

- intensywność pożaru, jak również klasa wieku 

drzewostanów kształtuje właściwości  

biologiczne gleby wyrażone liczebnością i 

różnorodnością taksonomiczną wspólnoty 

mikroorganizmów oraz aktywnością 

dehydrogenaz na obszarze pożarzyska. 

 

Pożarzysko (Ł. Tyburski) 



- zmiany zachodzące w zdrowotności koron drzew znajdujących się na terenie 

pożarzyska są uzależnione od siły pożaru. Na powierzchniach silnie uszkodzonych 

odnotowano zamarcie od 50 – 75% drzewostanu. Na powierzchniach, gdzie pożar był 

oceniony jako silny, drzewa obumierały bez względu na klasę Krafta, pierśnicę i 

wielkość korony. 



Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną 

zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym 

Termin realizacji: 2017 - 2019 

 

Cele badawcze: 

- ocena zmienności genetycznej sosny zwyczajnej w 

starodrzewach (powyżej 130 lat) – określenie dystansu 

genetycznego pomiędzy badanymi drzewostanami, 

– ocena stanu koron drzew wyznaczonych do badań, 

- ocena zmienności genetycznej siewek sosny 

zwyczajnej, 

– określenie dystansu genetycznego pomiędzy 

siewkami badanych drzewostanów, 

– określenie ażurowości koron i intensywności światła 

dochodzącego do dna lasu w badanych 

drzewostanach, 

– ocena obradzania koron drzew próbnych, 

– charakterystyka entomologiczna uwzględniająca 

grupę chrząszczy. 
Zbiór materiału (Ł. Tyburski) 



Publikacje 

– dotychczas ukazały się 53 publikacje naukowe dotyczące badań naukowych 

finansowanych z funduszu leśnego oraz liczne raporty badawcze. 

Aktualnie trwają prace nad kolejnymi publikacjami. 



Kampinoski Park Narodowy dziękuje PGL LP za pomoc w dofinansowaniu badań 

naukowych 
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i Dziękuję za uwagę! 


