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 The implementation of the project will mainly contribute 
to the preservation of a proper state of priority species and 
habitats as well as several other species protected within 
the Natura 2000 framework. As a result of the project’s ac-
tivities approximately 200 ha of lands, mostly arable, forest 
and built-up lands, will be bought and returned to nature. 
It is planned to take down 18 settlements which, together 
with the accompanying constructional elements (buildings, 
fences etc.), create a significant barrier for the migrations 
of animals. Renaturisation of the bought land will include 
forestation - on approx. 20 ha and selective planting connec-
ted to the “supporting” of natural succession on 80 ha. Also 
removal of shrubs and mowing is planned on an area of ap-
prox. 100 ha of land bought within the scope of the project. 
During the whole duration of the project invasive species 
will be controlled and attempts to eliminate alien species 
from the bought land will be made.
 To raise efficiency of conservation actions on the bough land, 
nature expertise and monitoring will be conducted. Thanks to 
the equipment bought from the project’s budget and the creation 
of a meta-model it will be possible to make a data base helpful 
in the planning of future renaturisation activities.
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 In order to propagate and communicate the activities it 
is planned to, among others, publish a folder and create 10 
information boards which will be located along educational 
trails, hiking trails or in places where renaturisation tasks 
will be implemented.

koszenie łąk w ramach projektu (JM) 

zabudowania przeznaczone do rozbiórki (MK) 

Folder wydrukowano ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej



 utworzony 16 stycznia 1959 r. kampinoski park na-
rodowy zajmował powierzchnię 40 700 ha. oprócz lasów  
i innych gruntów będących własnością skarbu państwa 
obejmował około 18 500 ha gruntów prywatnych. aby 
umożliwić regenerację przyrody puszczy kampinoskiej 
(m.in. poprzez likwidację drobnych gospodarstw rolnych  
i ograniczenie antropopresji) w 1975 r. rada Ministrów 
podjęła uchwałę dotyczącą przejęcia przez państwo w dro-
dze wywłaszczenia gruntów położonych w kpn. od tego 
momentu prowadzony jest program wykupu gruntów na 
zasadach dobrowolnych umów kupna-sprzedaży, który ob-
jął w sumie około 13 700 ha.
 Dotychczas na rzecz skarbu państwa wykupiono oko-
ło 10 800 ha, tj. 80% planowanej powierzchni. zawarto 
ponad 3800 aktów notarialnych. z 67 wsi podlegających 
wykupowi w 41 wykupiono już ponad 80%. niektóre wsie 
położone w granicach parku zostały wykupione w całości. 
 obecnie kampinoski park narodowy zajmuje po-
wierzchnię 38 544 ha. od 2002 r. decyzją unesco jest 
rezerwatem Biosfery „puszcza kampinoska”. kompleks 
główny kpn jest obszarem specjalnej ochrony ptaków  
i specjalnej ochrony siedlisk w ramach sieci obszarów na-
tura 2000 (pLc140001) i obejmuje obszar 37 640,49 ha.
 największymi zagrożeniami wpływającymi na zasoby 
przyrodnicze puszczy kampino skiej są przede wszystkim 
niestabilne warunki wodne powodujące zmiany w zbioro-
wiskach roślin nych oraz presja urbanizacyjna. Gospodarka 
rolna związana m.in. z zaprzestaniem eksten sywnego wyka-
szania powoduje częściowe zarastanie cennych zbiorowisk 
łąkowych, co prowadzi do zubożenia gatunkowego dotych-
czas użytkowanych i bogatych florystycznie ekosyste mów 
otwartych. obserwuje się także nadmierny rozwój (eks-
pansję) populacji obcych ga tunków roślin, któremu sprzy-
ja istniejąca zabudowa wewnątrz puszczy kampinoskiej.  
w celu zahamowania niekorzystnych procesów w naj-
cenniejszych zbiorowiskach roślinnych oraz zachowania,  

a nawet zwiększenia liczby cennych gatunków fauny i flo-
ry, kampinoski park narodowy prowadzi wykup gruntów 
prywatnych i zabiegi ochrony czynnej (m.in. koszenie, od-
krzaczenie, zalesianie, rozbiórki zabudowań). wykonywa-
nie ich jest utrudnione lub nawet niemożliwe tam, gdzie 
grunty obcej własności dzielą ekosystemy na drobne części, 
różnie użytkowane. 
 Dotychczas prowadzony wykup gruntów jednoznacznie 
wskazuje na słuszność tej decyzji. wyraźnie zmniejszają 
się zagrożenia związane z działalnością człowieka. popra-
wiają się warunki hydrologiczne wielu fragmentów puszczy 
kampinoskiej, gdzie zaprzestano odwadniania. Lokalnie 
prowadzone działania ochronne spowodowały pozytywne 
zmiany wielu siedlisk, co przyczyniło się do polepszenia by-
towania gatunków zwierząt i roślin szczególnie wrażliwych 
na antropopresję, np. ryś, ptaki szponiaste, bocian czarny.
 realizacja projektu: „ochrona zasobów przyrodniczych 
puszczy kampinoskiej – obszaru natura 2000, poprzez 
renaturyzację wykupionych gruntów” (nazwa skrócona 
„activekpn”) jest jednym z takich przedsięwzięć, które  
w znaczący sposób przyczyni się do przywrócenia środowi-
sku stanu naturalnego, sprzed wprowadzenia w nim zmian 
przez człowieka. 
 chociaż projekt jest realizowany na ograniczonym ob-
szarze (patrz mapka), swoim zasięgiem i oddziaływaniem 
obejmuje praktycznie cały obszar natura 2000 puszcza 
kampinoska i wpływa na poprawę stanu siedlisk i gatun-
ków priorytetowych. należą do nich: ssaki – ryś, wydra, 

bóbr; ptaki – bąk, orlik krzykliwy, bocian czarny, żuraw, gą-
siorek, jarzębatka, bielik, błotniak łąkowy; płazy – kumak 
nizinny; owady – modraszek telejus, czerwończyk niepa-
rek, zalotka większa oraz roślina – starodub łąkowy.
 w wyniku realizacji zadań projektu zostanie wykupione 
i przywrócone przyrodzie około 200 ha gruntów prywat-
nych, użytkowanych głównie rolniczo i zabudowanych. 
renaturyzacja na wykupionych gruntach polegać będzie 
na zalesieniu około 20 ha, selektywnym nasadzeniu wspo-
magającym naturalną sukcesję na 80 ha oraz przeprowa-
dzeniu zabiegów odkrzaczania i koszenia na powierzchni 
około 100 ha. planuje się także rozbiórkę wykupionych za-
budowań. przez cały okres trwania tych prac prowadzone 
będą próby eliminacji inwazyjnych obcych gatunków roślin 
(m.in. nawłoci kanadyjskiej).
 aby planowane działania ochronne na wykupionych 
gruntach były efektywne, zostanie wykonana eksperty-
za przyrodnicza i będzie prowadzony monitoring. Dzięki 
sprzętowi zakupionemu ze środków projektu oraz wyko-
naniu meta-modelu możliwe będzie sporządzenie bazy da-
nych pomocnej m.in. przy planowaniu konkretnych zadań 
renaturyzacyjnych w przyszłości. w ramach rozpowszech-
niania wiedzy o projekcie wydano folder tematyczny, zorga-
nizowano konferencję prasową, planuje się wykonanie 10 
tablic informacyjnych przy ścieżkach edukacyjnych, szla-
kach i w miejscach przeprowadzonych działań ochronnych 
oraz inne działania promujące przedsięwzięcie.

kampinoski park narodowy 
siedliska „naturowe” w obszarze projektu Life+

fragment wykupionej działki przed zabiegami renaturyzacyjnymi (ŁT) 


