
KAMPINOSKIE WYDMY



wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi - około 18 ha

murawy ciepłolubne – około 5 ha,

suche wrzosowiska – około 30 ha,

dąbrowy świetliste – około 2 ha,

grądy subkontynentalne – około 200 ha grądów istniejących dobrze zachowanych oraz około 
470 ha płatów silnie zdegenerowanych - siedlisk potencjalnych,

śródlądowy bór chrobotkowy – około 12 ha wraz z poprawą warunków siedliskowych dla 21 
gatunków roślin chronionych i rzadkich oraz 5 gatunków porostów.

ograniczenie występowania gatunków zielnych, (m. in.  rdestowców)  na powierzchni ok. 5,5 ha;
 
zainicjowanie i kontynuacja przebudowy drzewostanu na powierzchni 48 ha, 

ograniczenie występowania obcych gatunków drzewiastych na powierzchni ok. 1487 ha. 

Poprawa stanu zachowania następujących typów siedlisk przyrodniczych na łącznej powierzchni 737 ha:

EFEKTY EKOLOGICZNE PROJEKTU

 Projekt pod nazwą „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na 
obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego” w skrócie „Kampinoskie wydmy”                        
(nr: POIS.02.04.00-00-0016/18) finansowany jest z unijnych środków pomocowych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu, działanie: „2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, za pośrednictwem 
Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie.

Wartość projektu wynosi 14 350 287,00 zł. Środki unijne stanowią 85% wartości przedsięwzięcia   
(12 197 743,95 zł), pozostałe 15% (2 152 543,05 zł) to środki krajowe.

Czas trwania: Termin realizacji zadań projektu rozpoczął się 01.07.2019 r. i kończy się w dniu 31.12.2023 r.

Ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków roślin na powierzchni ok. 1540 ha (w tym ok. 700 
ha siedlisk przyrodniczych Natura 2000 wymienionych powyżej), w tym:

Wykup 50 ha gruntów z rąk prywatnych właścicieli.
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WSTĘP

▼ Kampinoskie wydmy w ponad 
90% porośnięte są lasami, 
głównie borami sosnowymi
i mieszanymi.

Kampinoski Park Narodowy obejmuje zachodnią część 
Kotliny Warszawskiej oraz niewielki fragment Równiny Łowic-
ko-Błońskiej. Położony jest na tarasach nadzalewowych  
w pradolinie Wisły. 
To jedyny park narodowy w Polsce, w którym znajduje się 
unikatowy kompleks wydm śródlądowych. Teren Parku 
charakteryzuje się położonymi naprzemiennie dwoma pasami 

Sosna zwyczajna



Wydmy śródlądowe tworzą się wszędzie tam, gdzie podłoże jest piaszczyste, a klimat zbyt suchy, by
mogła rozwinąć się bujna roślinność. W takich warunkach wiatr przemieszcza ziarenka piasku 
usypując z nich wydmy. Obecnie na kuli ziemskiej ruchome wydmy śródlądowe znajdujemy tylko  
w bardzo suchych klimatach, zarówno w gorących rejonach zwrotnikowych, np. na Saharze, jak            
i w Arktyce np. w północnej Norwegii i Finlandii. Wydmy śródlądowe należy odróżnić od wydm 
nadmorskich, które dzięki stałym dostawom świeżego piasku z morza tworzą się i przemieszczają 
również w ła- godniejszych oraz bardziej wilgotnych klimatach. W Polsce ruchome nadmorskie
wydmy występują w Słowińskim Parku Narodowym, najwyższą z nich jest Łącka Góra mierząca        
42 m. W Europie natomiast najwyższą, dochodzącą do 110 m, i jednocześnie największą pod wzglę-
dem objętości piasku, jest Wielka Wydma Piłata, położona we Francji niedaleko Bordeaux.

Wydmy śródlądowe utworzyły
się w środkowej Europie w czasach, kiedy
panował tu zimny i suchy klimat arktyczny
w okresie ostatniego zlodowacenia.  
Z czasem zostały porośnięte roślinnością  
i w ten sposób utrwalone, zachowały się 
do obecnych czasów. Rozciągają się      
w pasie od Francji do Rosji, na obszarze, 
który był pokryty wcześniejszymi lądolo-
dami i na południe od maksymalnego 
zasięgu ostatniego lądolodu. 
Ponieważ południowa i środkowa część 
Polski znajduje się w tym rejonie, 
wykształciły się tu liczne wydmy, które 
występują zarówno pojedynczo, jak  
i w postaci zwartych pól wydmowych. 
Najliczniej występują one w dolinach rzek. 
Kompleks wydm śródlądowych położony
w Kotlinie Warszawskiej w Puszczy
Kampinoskiej jest jednym z największych 
w Polsce. Pozostałe duże obszary pokryte
wydmami śródlądowymi znajdują się

w międzyrzeczu Warciańsko-Noteckim, Kotlinie Toruńsko-Bydgoskiej, Puszczy Kurpiowskiej,            
w dolinach Bugu, Narwi, Sanu (Puszcza Sandomierska), na sandrze myszynieckim.

Aby zrozumieć, jak powstały kampinoskie wydmy, trzeba się cofnąć w czasie o 20 tys. lat. 
W tym okresie ostatni z lądolodów skandynawskich nasunął się na północną część Polski. Swoim 
zasięgiem objął Pojezierze Wielkopolskie, Kujawy, Pojezierze Pomorskie oraz Pojezierze Mazurskie. 
W dolinie Wisły wysunięty na południowy wschód jęzor zatrzymał się na wysokości Płocka     
i zatamował odpływ Wisły na północ. Rzeka skręciła więc na zachód i płynęła równolegle do czoła 
lądolodu tworząc pradolinę Warszawsko-Berlińską. Początkowo wyerodowała głęboką i szeroką 
dolinę, by później wypełnić ją piaskiem i żwirem. Materiału było pod dostatkiem, ponieważ był on 
wynoszony zarówno przez wody wypływające z topniejącego lądolodu, jak i przynoszony przez 
rzeki z południa. Na terenach nie przykry-
tych przez lądolód klimat był bardzo 
zimny i suchy. Utrzymywała się jedynie 
skąpa, niska roślinność o charakterze
bezleśnej tundry. Pod koniec okresu 
zlodowacenia klimat powoli ocieplał się, 
lądolód topniał, a jego czoło przesuwało 
się na północ odsłaniając nowe tereny. 
Ocieplanie klimatu postępowało powoli      
i nie było jednostajne. Następowało 
falami. Okresy zimne i suche przeplatały
się z coraz cieplejszymi i wilgotnymi.       
Na zmiany reagowała roślinność, która          
w okresach cieplejszych bujniej porastała 
te tereny, pojawiały się borealne lasy
sosnowe i świerkowo-sosnowe. 
W okresach zimnych i suchych lasy
ponownie zanikały wracała roślinność 
tundry, a miejscami spod roślinności 
wyłaniał się goły piasek. To z kolei wywo-
ływało zmiany położenia i kształtu koryta 
Wisły, która przy braku dostaw materiału 
w okresach ciepłych erodowała i wcinała 
się we wcześniej naniesione osady, by
w okresach chłodnych ponownie wypeł-
niać dolinę piaskami. Koryto stopniowo 
przemieszczało się na północ. Około 12 
tysięcy lat temu przyszła kolejna fala 
zimna. Poziom wody w Wiśle był znacz-
nie niżej niż poziom wcześniej naniesio-
nych piasków. 
Na suchych, piaszczystych, nie porośnię-
tych roślinnością terenach otaczających 

ówczesne koryto Wisły hulał wiatr usypu-
jąc wydmy. Przeważał wiatr zachodni         
i północnozachodni. Cząsteczki piasku 
przemieszczały się więc z zachodu na 
wschód. Wspinały się po płaskim zboczu 
dowietrznym, a kiedy zostały przewiane
przez szczyt wydmy, spadały po stromym 
zboczu zawietrznym, gdzie wiatr przenosił
przede wszystkim najdrobniejsze i najlżej-
sze ziarenka piasku. Dzięki temu piasek 
jest w tym miejscu drobniejszy, a jego 
skład mineralny bardziej zróżnicowany. To 
z kolei spowodowało, że stoki zawietrzne
są obecnie żyźniejsze i porośnięte bujniej-
szą roślinnością niż dowietrzne. Najwyższa 
część wydmy zwana czołem przesuwała 
się najszybciej, a ramiona zatrzymywane 
przez wilgoć i skąpą roślinność pozostawa-
ły w tyle. W ten sposób utworzyły się 
charakterystyczne wydmy paraboliczne. Przeciętnie wydmy Puszczy Kampinoskiej mają wysokość 
liczoną od podnóża do szczytu około 15 metrów. Najwyższą z nich jest Łużowa Góra, która osiąga 
25 metrów. Wiatr wiejący z północnego zachodu powodował, że południowe ramiona wydm stawa-
ły się dłuższe niż północne. Dodatkowo pasy bagienne – stare koryta Wisły – zatrzymywały piasek, 
przez co na południowych granicach pasów wydmowych utworzyły się wały wydmowe dochodzące
do około 20 metrów wysokości.

Około 10,7 tysięcy lat temu, klimat wyraźnie się ocieplił i stał się bardziej wilgotny. Rozpo-
czął się holocen – ostatnia epoka geologiczna. Wisła po raz kolejny przesunęła się na północ. 
Dawne koryta stały się starorzeczami – powoli zarastającymi i wypełniającymi się torfem jeziorami, 
które obecnie stanowią dwa pasy bagienne. Pomiędzy nimi zachowały się dwa pasy wydmowe, jako 
pozostałości po najstarszym i najwyższym tarasie Wisły. Poziom wód podziemnych w okolicy
podniósł się na tyle, że zagłębienia między wydmami – misy wywiania (misy deflacyjne), wypełniły
się wodą i również tu zaczęły się tworzyć niewielkie torfowiska. W tym czasie całe kampinoskie 

wydmy były już porośnięte lasami. 
Na początku holocenu były to lasy
brzozowe i sosnowe, w późniejszym 
czasie uległo to zmianie i około     
7 tysięcy lat temu w Puszczy Kampi-
noskiej dominowały lasy liściaste lub 

mieszane z dużym udziałem drzew ciepłolubnych, zwłaszcza obficie występującą w podszycie 
leszczyną.

Dzięki roślinności kształt wydm został utrwalony i zachowany do dziś. Ponowne niewielkie
ochłodzenie spowodowało powrót na wydmy borów sosnowych i mieszanych, których zbliżony
skład utrzymał się do czasów współczesnych.

Dzisiejszy krajobraz Puszczy Kampinoskiej jest wynikiem przemian klimatycznych  
i geomorfologicznych, ale także oddziaływania człowieka. W minionych wiekach z terenów Puszczy
pozyskiwano wiele produktów, w tym m.in.: drewno, owoce leśne, ściółkę, która służyła do ociepla-
nia budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zwierzynę. Od połowy XVIII w. lasy Puszczy
Kampinoskiej były coraz bardziej intensywnie eksploatowane. Do wyrębu drzewostanów na ogrom-
ną skalę doszło w okresie obu wojen światowych. W miejscach, w których usunięto drzewa     
i zniszczono niższą roślinność, wiatr ponownie uruchomił piasek. Jednak w obecnym umiarkowanym 
klimacie na śródlądziu, pozbawione roślinności wydmy zostają rozwiane i zniszczone, a nowe już się
nie formują. W zamian powstają pola przewianych piasków. Roślinność pionierska wraz z jałowcami 
zatrzymuje ziarnka piasku tworząc niewielkie pagórki, a pomiędzy nimi tworzą się nieregularne 
obniżenia. Lokalnie przewiewane piaski zaczęły zagrażać osadom ludzkim położonym w sąsiedztwie 
wydm. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do zalesiania terenów wydmowych oraz 
gruntów, których nie użytkowano rolniczo. Nawet po utworzeniu Kampinoskiego Parku Narodowe-
go, aż do lat 90. większość gruntów wykupionych z rąk prywatnych było zalesianych. Dopiero pod 
koniec XX w. dostrzeżono, że łąki i murawy mają wartość nie tylko ze względów gospodarczych, ale 
także przyrodniczych. Badania naukowe wykazały dużą różnorodność biologiczną tych półnatural-
nych ekosystemów: mozaikę siedlisk, krajobrazów, bogactwo gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Okazało się, że wiele działań związanych z gospodarką leśną i rolną przyczyniło się do powstania 
wyjątkowych i niepowtarzalnych układów, które bez dalszych zabiegów, w wyniku sukcesji z czasem 
przekształcają się na powrót w lasy. 

▲ Goździk piaskowy 
charakterystyczny dla 
priorytetowego siedliska o nazwie 
„ciepłolubne, śródlądowe murawy 
napiaskowe”. Objęty jest częściową 
ochroną gatunkową, znajduje się 
także na Polskiej Czerwonej Liście 
Roślin.

wydmowymi i dwoma pasami bagiennymi. Pięknie ukształto-
wane wydmy paraboliczne i wały wydmowe pokrywają 
głównie pasy wydmowe, ale pojedyncze wydmy i niewielkie 
piaszczyste pagórki zwane „grądzikami” są też obecne na 
pasach bagiennych, a nawet na Równinie Łowicko-Błońskiej. 

Wśród borów sosnowych i mieszanych, które 
najczęściej porastają kampinoskie wydmy występują nieduże 
płaty cennych półnaturalnych siedlisk przyrodniczych Natura 
2000 o znaczeniu wspólnotowym (chronionych na podsta-
wie Dyrektywy Siedliskowej), takich jak murawy szczotlicho-
we i ciepłolubne, wrzosowiska, bory chrobotkowe i dąbrowy świetliste. Powstały w wyniku wielo-
wiekowej gospodarki leśnej (kiedyś wypalanie, później wyrąb lasów) i rolnej (koszenie łąk i muraw, 
wypas zwierząt, uprawa roślin użytkowych). Z tymi siedliskami związane są również gatunki rzadkie 
i chronione m.in. sasanka otwarta i łąkowa, goździk siny i piaskowy. Utrzymanie i poprawa stanu 
części wrzosowisk, muraw, borów chrobotkowych i fragmentu dąbrowy świetlistej stały się celem 
projektu „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmo-
wych Kampinoskiego Parku Narodowego” (w skrócie „Kampinoskie wydmy”). Podjęto wiele działań 
ochrony czynnej dedykowanych tym siedliskom m.in. doświetlenie przez przerzedzenie drzewosta-
nu, ograniczenie presji antropogenicznej oraz walkę z gatunkami inwazyjnymi. Gatunki inwazyjne 
eliminowane są także w celu ochrony kolejnego typu siedliska o znaczeniu wspólnotowym - grądów 
subkontynentalnych.
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SKĄD WYDMY W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ?

Wydmy śródlądowe tworzą się wszędzie tam, gdzie podłoże jest piaszczyste, a klimat zbyt suchy, by 
mogła rozwinąć się bujna roślinność. W takich warunkach wiatr przemieszcza ziarenka piasku 
usypując z nich wydmy. Obecnie na kuli ziemskiej ruchome wydmy śródlądowe znajdujemy tylko  
w bardzo suchych klimatach, zarówno w gorących rejonach zwrotnikowych, np. na Saharze, jak            
i w Arktyce np. w północnej Norwegii i Finlandii. Wydmy śródlądowe należy odróżnić od wydm 
nadmorskich, które dzięki stałym dostawom świeżego piasku z morza tworzą się i przemieszczają 
również w ła- godniejszych oraz bardziej wilgotnych klimatach. W Polsce ruchome nadmorskie 
wydmy występują w Słowińskim Parku Narodowym, najwyższą z nich jest Łącka Góra mierząca        
42 m. W Europie natomiast najwyższą, dochodzącą do 110 m, i jednocześnie największą pod wzglę-
dem objętości piasku, jest Wielka Wydma Piłata, położona we Francji niedaleko Bordeaux.

Wydmy śródlądowe utworzyły 
się w środkowej Europie w czasach, kiedy 
panował tu zimny i suchy klimat arktyczny 
w okresie ostatniego zlodowacenia.  
Z czasem zostały porośnięte roślinnością  
i w ten sposób utrwalone, zachowały się 
do obecnych czasów. Rozciągają się      
w pasie od Francji do Rosji, na obszarze, 
który był pokryty wcześniejszymi lądolo-
dami i na południe od maksymalnego 
zasięgu ostatniego lądolodu. 
Ponieważ południowa i środkowa część 
Polski znajduje się w tym rejonie, 
wykształciły się tu liczne wydmy, które 
występują zarówno pojedynczo, jak  
i w postaci zwartych pól wydmowych. 
Najliczniej występują one w dolinach rzek. 
Kompleks wydm śródlądowych położony 
w Kotlinie Warszawskiej w Puszczy 
Kampinoskiej jest jednym z największych 
w Polsce. Pozostałe duże obszary pokryte 
wydmami śródlądowymi znajdują się         

w międzyrzeczu Warciańsko-Noteckim, Kotlinie Toruńsko-Bydgoskiej, Puszczy Kurpiowskiej,            
w dolinach Bugu, Narwi, Sanu (Puszcza Sandomierska), na sandrze myszynieckim.

Aby zrozumieć, jak powstały kampinoskie wydmy, trzeba się cofnąć w czasie o 20 tys. lat. 
W tym okresie ostatni z lądolodów skandynawskich nasunął się na północną część Polski. Swoim 
zasięgiem objął Pojezierze Wielkopolskie, Kujawy, Pojezierze Pomorskie oraz Pojezierze Mazurskie. 
W dolinie Wisły wysunięty na południowy wschód jęzor zatrzymał się na wysokości Płocka     
i zatamował odpływ Wisły na północ. Rzeka skręciła więc na zachód i płynęła równolegle do czoła 
lądolodu tworząc pradolinę Warszawsko-Berlińską. Początkowo wyerodowała głęboką i szeroką 
dolinę, by później wypełnić ją piaskiem i żwirem. Materiału było pod dostatkiem, ponieważ był on 
wynoszony zarówno przez wody wypływające z topniejącego lądolodu, jak i przynoszony przez 
rzeki z południa. Na terenach nie przykry-
tych przez lądolód klimat był bardzo 
zimny i suchy. Utrzymywała się jedynie 
skąpa, niska roślinność o charakterze
bezleśnej tundry. Pod koniec okresu 
zlodowacenia klimat powoli ocieplał się, 
lądolód topniał, a jego czoło przesuwało 
się na północ odsłaniając nowe tereny. 
Ocieplanie klimatu postępowało powoli      
i nie było jednostajne. Następowało 
falami. Okresy zimne i suche przeplatały
się z coraz cieplejszymi i wilgotnymi.       
Na zmiany reagowała roślinność, która          
w okresach cieplejszych bujniej porastała 
te tereny, pojawiały się borealne lasy
sosnowe i świerkowo-sosnowe. 
W okresach zimnych i suchych lasy
ponownie zanikały wracała roślinność 
tundry, a miejscami spod roślinności 
wyłaniał się goły piasek. To z kolei wywo-
ływało zmiany położenia i kształtu koryta 
Wisły, która przy braku dostaw materiału 
w okresach ciepłych erodowała i wcinała 
się we wcześniej naniesione osady, by
w okresach chłodnych ponownie wypeł-
niać dolinę piaskami. Koryto stopniowo 
przemieszczało się na północ. Około 12 
tysięcy lat temu przyszła kolejna fala 
zimna. Poziom wody w Wiśle był znacz-
nie niżej niż poziom wcześniej naniesio-
nych piasków. 
Na suchych, piaszczystych, nie porośnię-
tych roślinnością terenach otaczających 

ówczesne koryto Wisły hulał wiatr usypu-
jąc wydmy. Przeważał wiatr zachodni         
i północnozachodni. Cząsteczki piasku 
przemieszczały się więc z zachodu na 
wschód. Wspinały się po płaskim zboczu 
dowietrznym, a kiedy zostały przewiane
przez szczyt wydmy, spadały po stromym 
zboczu zawietrznym, gdzie wiatr przenosił
przede wszystkim najdrobniejsze i najlżej-
sze ziarenka piasku. Dzięki temu piasek 
jest w tym miejscu drobniejszy, a jego 
skład mineralny bardziej zróżnicowany. To 
z kolei spowodowało, że stoki zawietrzne
są obecnie żyźniejsze i porośnięte bujniej-
szą roślinnością niż dowietrzne. Najwyższa 
część wydmy zwana czołem przesuwała 
się najszybciej, a ramiona zatrzymywane 
przez wilgoć i skąpą roślinność pozostawa-
ły w tyle. W ten sposób utworzyły się 
charakterystyczne wydmy paraboliczne. Przeciętnie wydmy Puszczy Kampinoskiej mają wysokość 
liczoną od podnóża do szczytu około 15 metrów. Najwyższą z nich jest Łużowa Góra, która osiąga 
25 metrów. Wiatr wiejący z północnego zachodu powodował, że południowe ramiona wydm stawa-
ły się dłuższe niż północne. Dodatkowo pasy bagienne – stare koryta Wisły – zatrzymywały piasek, 
przez co na południowych granicach pasów wydmowych utworzyły się wały wydmowe dochodzące
do około 20 metrów wysokości.

Około 10,7 tysięcy lat temu, klimat wyraźnie się ocieplił i stał się bardziej wilgotny. Rozpo-
czął się holocen – ostatnia epoka geologiczna. Wisła po raz kolejny przesunęła się na północ. 
Dawne koryta stały się starorzeczami – powoli zarastającymi i wypełniającymi się torfem jeziorami, 
które obecnie stanowią dwa pasy bagienne. Pomiędzy nimi zachowały się dwa pasy wydmowe, jako 
pozostałości po najstarszym i najwyższym tarasie Wisły. Poziom wód podziemnych w okolicy
podniósł się na tyle, że zagłębienia między wydmami – misy wywiania (misy deflacyjne), wypełniły
się wodą i również tu zaczęły się tworzyć niewielkie torfowiska. W tym czasie całe kampinoskie 

wydmy były już porośnięte lasami. 
Na początku holocenu były to lasy
brzozowe i sosnowe, w późniejszym 
czasie uległo to zmianie i około     
7 tysięcy lat temu w Puszczy Kampi-
noskiej dominowały lasy liściaste lub 

mieszane z dużym udziałem drzew ciepłolubnych, zwłaszcza obficie występującą w podszycie 
leszczyną.

Dzięki roślinności kształt wydm został utrwalony i zachowany do dziś. Ponowne niewielkie
ochłodzenie spowodowało powrót na wydmy borów sosnowych i mieszanych, których zbliżony
skład utrzymał się do czasów współczesnych.

Dzisiejszy krajobraz Puszczy Kampinoskiej jest wynikiem przemian klimatycznych  
i geomorfologicznych, ale także oddziaływania człowieka. W minionych wiekach z terenów Puszczy
pozyskiwano wiele produktów, w tym m.in.: drewno, owoce leśne, ściółkę, która służyła do ociepla-
nia budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zwierzynę. Od połowy XVIII w. lasy Puszczy
Kampinoskiej były coraz bardziej intensywnie eksploatowane. Do wyrębu drzewostanów na ogrom-
ną skalę doszło w okresie obu wojen światowych. W miejscach, w których usunięto drzewa     
i zniszczono niższą roślinność, wiatr ponownie uruchomił piasek. Jednak w obecnym umiarkowanym 
klimacie na śródlądziu, pozbawione roślinności wydmy zostają rozwiane i zniszczone, a nowe już się
nie formują. W zamian powstają pola przewianych piasków. Roślinność pionierska wraz z jałowcami
zatrzymuje ziarnka piasku tworząc niewielkie pagórki, a pomiędzy nimi tworzą się nieregularne 
obniżenia. Lokalnie przewiewane piaski zaczęły zagrażać osadom ludzkim położonym w sąsiedztwie 
wydm. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do zalesiania terenów wydmowych oraz 
gruntów, których nie użytkowano rolniczo. Nawet po utworzeniu Kampinoskiego Parku Narodowe-
go, aż do lat 90. większość gruntów wykupionych z rąk prywatnych było zalesianych. Dopiero pod 
koniec XX w. dostrzeżono, że łąki i murawy mają wartość nie tylko ze względów gospodarczych, ale 
także przyrodniczych. Badania naukowe wykazały dużą różnorodność biologiczną tych półnatural-
nych ekosystemów: mozaikę siedlisk, krajobrazów, bogactwo gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Okazało się, że wiele działań związanych z gospodarką leśną i rolną przyczyniło się do powstania 
wyjątkowych i niepowtarzalnych układów, które bez dalszych zabiegów, w wyniku sukcesji z czasem 
przekształcają się na powrót w lasy. 
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▲ Wody wypływające spod lodowca Nigardsbreen 
w Norwegii rzeźbią piaszczysto-żwirowe podłoże – tak 
mogły wyglądać początki tworzenia kampinoskich wydm.

Szczotlicha siwa



Wydmy śródlądowe tworzą się wszędzie tam, gdzie podłoże jest piaszczyste, a klimat zbyt suchy, by
mogła rozwinąć się bujna roślinność. W takich warunkach wiatr przemieszcza ziarenka piasku 
usypując z nich wydmy. Obecnie na kuli ziemskiej ruchome wydmy śródlądowe znajdujemy tylko  
w bardzo suchych klimatach, zarówno w gorących rejonach zwrotnikowych, np. na Saharze, jak            
i w Arktyce np. w północnej Norwegii i Finlandii. Wydmy śródlądowe należy odróżnić od wydm 
nadmorskich, które dzięki stałym dostawom świeżego piasku z morza tworzą się i przemieszczają 
również w ła- godniejszych oraz bardziej wilgotnych klimatach. W Polsce ruchome nadmorskie
wydmy występują w Słowińskim Parku Narodowym, najwyższą z nich jest Łącka Góra mierząca        
42 m. W Europie natomiast najwyższą, dochodzącą do 110 m, i jednocześnie największą pod wzglę-
dem objętości piasku, jest Wielka Wydma Piłata, położona we Francji niedaleko Bordeaux.

Wydmy śródlądowe utworzyły
się w środkowej Europie w czasach, kiedy
panował tu zimny i suchy klimat arktyczny
w okresie ostatniego zlodowacenia.  
Z czasem zostały porośnięte roślinnością  
i w ten sposób utrwalone, zachowały się 
do obecnych czasów. Rozciągają się      
w pasie od Francji do Rosji, na obszarze, 
który był pokryty wcześniejszymi lądolo-
dami i na południe od maksymalnego 
zasięgu ostatniego lądolodu. 
Ponieważ południowa i środkowa część 
Polski znajduje się w tym rejonie, 
wykształciły się tu liczne wydmy, które 
występują zarówno pojedynczo, jak  
i w postaci zwartych pól wydmowych. 
Najliczniej występują one w dolinach rzek. 
Kompleks wydm śródlądowych położony
w Kotlinie Warszawskiej w Puszczy
Kampinoskiej jest jednym z największych 
w Polsce. Pozostałe duże obszary pokryte
wydmami śródlądowymi znajdują się

w międzyrzeczu Warciańsko-Noteckim, Kotlinie Toruńsko-Bydgoskiej, Puszczy Kurpiowskiej,            
w dolinach Bugu, Narwi, Sanu (Puszcza Sandomierska), na sandrze myszynieckim.

Aby zrozumieć, jak powstały kampinoskie wydmy, trzeba się cofnąć w czasie o 20 tys. lat. 
W tym okresie ostatni z lądolodów skandynawskich nasunął się na północną część Polski. Swoim 
zasięgiem objął Pojezierze Wielkopolskie, Kujawy, Pojezierze Pomorskie oraz Pojezierze Mazurskie. 
W dolinie Wisły wysunięty na południowy wschód jęzor zatrzymał się na wysokości Płocka     
i zatamował odpływ Wisły na północ. Rzeka skręciła więc na zachód i płynęła równolegle do czoła 
lądolodu tworząc pradolinę Warszawsko-Berlińską. Początkowo wyerodowała głęboką i szeroką 
dolinę, by później wypełnić ją piaskiem i żwirem. Materiału było pod dostatkiem, ponieważ był on 
wynoszony zarówno przez wody wypływające z topniejącego lądolodu, jak i przynoszony przez 
rzeki z południa. Na terenach nie przykry-
tych przez lądolód klimat był bardzo 
zimny i suchy. Utrzymywała się jedynie 
skąpa, niska roślinność o charakterze 
bezleśnej tundry. Pod koniec okresu 
zlodowacenia klimat powoli ocieplał się, 
lądolód topniał, a jego czoło przesuwało 
się na północ odsłaniając nowe tereny. 
Ocieplanie klimatu postępowało powoli      
i nie było jednostajne. Następowało 
falami. Okresy zimne i suche przeplatały 
się z coraz cieplejszymi i wilgotnymi.       
Na zmiany reagowała roślinność, która          
w okresach cieplejszych bujniej porastała 
te tereny, pojawiały się borealne lasy 
sosnowe i świerkowo-sosnowe. 
W okresach zimnych i suchych lasy 
ponownie zanikały wracała roślinność 
tundry, a miejscami spod roślinności 
wyłaniał się goły piasek. To z kolei wywo-
ływało zmiany położenia i kształtu koryta 
Wisły, która przy braku dostaw materiału 
w okresach ciepłych erodowała i wcinała 
się we wcześniej naniesione osady, by       
w okresach chłodnych ponownie wypeł-
niać dolinę piaskami. Koryto stopniowo 
przemieszczało się na północ. Około 12 
tysięcy lat temu przyszła kolejna fala 
zimna. Poziom wody w Wiśle był znacz-
nie niżej niż poziom wcześniej naniesio-
nych piasków. 
Na suchych, piaszczystych, nie porośnię-
tych roślinnością terenach otaczających 

ówczesne koryto Wisły hulał wiatr usypu-
jąc wydmy. Przeważał wiatr zachodni         
i północnozachodni. Cząsteczki piasku 
przemieszczały się więc z zachodu na 
wschód. Wspinały się po płaskim zboczu 
dowietrznym, a kiedy zostały przewiane
przez szczyt wydmy, spadały po stromym 
zboczu zawietrznym, gdzie wiatr przenosił
przede wszystkim najdrobniejsze i najlżej-
sze ziarenka piasku. Dzięki temu piasek 
jest w tym miejscu drobniejszy, a jego 
skład mineralny bardziej zróżnicowany. To 
z kolei spowodowało, że stoki zawietrzne
są obecnie żyźniejsze i porośnięte bujniej-
szą roślinnością niż dowietrzne. Najwyższa 
część wydmy zwana czołem przesuwała 
się najszybciej, a ramiona zatrzymywane 
przez wilgoć i skąpą roślinność pozostawa-
ły w tyle. W ten sposób utworzyły się 
charakterystyczne wydmy paraboliczne. Przeciętnie wydmy Puszczy Kampinoskiej mają wysokość 
liczoną od podnóża do szczytu około 15 metrów. Najwyższą z nich jest Łużowa Góra, która osiąga 
25 metrów. Wiatr wiejący z północnego zachodu powodował, że południowe ramiona wydm stawa-
ły się dłuższe niż północne. Dodatkowo pasy bagienne – stare koryta Wisły – zatrzymywały piasek, 
przez co na południowych granicach pasów wydmowych utworzyły się wały wydmowe dochodzące
do około 20 metrów wysokości.

Około 10,7 tysięcy lat temu, klimat wyraźnie się ocieplił i stał się bardziej wilgotny. Rozpo-
czął się holocen – ostatnia epoka geologiczna. Wisła po raz kolejny przesunęła się na północ. 
Dawne koryta stały się starorzeczami – powoli zarastającymi i wypełniającymi się torfem jeziorami, 
które obecnie stanowią dwa pasy bagienne. Pomiędzy nimi zachowały się dwa pasy wydmowe, jako 
pozostałości po najstarszym i najwyższym tarasie Wisły. Poziom wód podziemnych w okolicy
podniósł się na tyle, że zagłębienia między wydmami – misy wywiania (misy deflacyjne), wypełniły
się wodą i również tu zaczęły się tworzyć niewielkie torfowiska. W tym czasie całe kampinoskie 

wydmy były już porośnięte lasami. 
Na początku holocenu były to lasy
brzozowe i sosnowe, w późniejszym 
czasie uległo to zmianie i około     
7 tysięcy lat temu w Puszczy Kampi-
noskiej dominowały lasy liściaste lub 

mieszane z dużym udziałem drzew ciepłolubnych, zwłaszcza obficie występującą w podszycie 
leszczyną.

Dzięki roślinności kształt wydm został utrwalony i zachowany do dziś. Ponowne niewielkie
ochłodzenie spowodowało powrót na wydmy borów sosnowych i mieszanych, których zbliżony
skład utrzymał się do czasów współczesnych.

Dzisiejszy krajobraz Puszczy Kampinoskiej jest wynikiem przemian klimatycznych  
i geomorfologicznych, ale także oddziaływania człowieka. W minionych wiekach z terenów Puszczy
pozyskiwano wiele produktów, w tym m.in.: drewno, owoce leśne, ściółkę, która służyła do ociepla-
nia budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zwierzynę. Od połowy XVIII w. lasy Puszczy
Kampinoskiej były coraz bardziej intensywnie eksploatowane. Do wyrębu drzewostanów na ogrom-
ną skalę doszło w okresie obu wojen światowych. W miejscach, w których usunięto drzewa     
i zniszczono niższą roślinność, wiatr ponownie uruchomił piasek. Jednak w obecnym umiarkowanym 
klimacie na śródlądziu, pozbawione roślinności wydmy zostają rozwiane i zniszczone, a nowe już się
nie formują. W zamian powstają pola przewianych piasków. Roślinność pionierska wraz z jałowcami 
zatrzymuje ziarnka piasku tworząc niewielkie pagórki, a pomiędzy nimi tworzą się nieregularne 
obniżenia. Lokalnie przewiewane piaski zaczęły zagrażać osadom ludzkim położonym w sąsiedztwie 
wydm. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do zalesiania terenów wydmowych oraz 
gruntów, których nie użytkowano rolniczo. Nawet po utworzeniu Kampinoskiego Parku Narodowe-
go, aż do lat 90. większość gruntów wykupionych z rąk prywatnych było zalesianych. Dopiero pod 
koniec XX w. dostrzeżono, że łąki i murawy mają wartość nie tylko ze względów gospodarczych, ale 
także przyrodniczych. Badania naukowe wykazały dużą różnorodność biologiczną tych półnatural-
nych ekosystemów: mozaikę siedlisk, krajobrazów, bogactwo gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Okazało się, że wiele działań związanych z gospodarką leśną i rolną przyczyniło się do powstania 
wyjątkowych i niepowtarzalnych układów, które bez dalszych zabiegów, w wyniku sukcesji z czasem 
przekształcają się na powrót w lasy. 

▲ Obecnie wiatr na odkrytych śródlądowych terenach 
piaszczystych formuje riplemarki – zmarszczki na piasku 
mające układ miniaturowych wałów wydmowych. Nie 
zachodzi już zjawisko formowania nowych wydm, a stare 
formy pozbawione okrywy roślinnej ulegają przewiewaniu.

► Jedną z najwyższych kampinoskich 
wydm jest Łużowa Góra, osiągająca 25 
metrów wysokości względnej. Jeszcze ok 
15 lat temu z jej szczytu widać było 
Pałac Kultury i Nauki.



Wydmy śródlądowe tworzą się wszędzie tam, gdzie podłoże jest piaszczyste, a klimat zbyt suchy, by 
mogła rozwinąć się bujna roślinność. W takich warunkach wiatr przemieszcza ziarenka piasku 
usypując z nich wydmy. Obecnie na kuli ziemskiej ruchome wydmy śródlądowe znajdujemy tylko     
w bardzo suchych klimatach, zarówno w gorących rejonach zwrotnikowych, np. na Saharze, jak            
i w Arktyce np. w północnej Norwegii i Finlandii. Wydmy śródlądowe należy odróżnić od wydm 
nadmorskich, które dzięki stałym dostawom świeżego piasku z morza tworzą się i przemieszczają 
również w ła- godniejszych oraz bardziej wilgotnych klimatach. W Polsce ruchome nadmorskie 
wydmy występują w Słowińskim Parku Narodowym, najwyższą z nich jest Łącka Góra mierząca        
42 m. W Europie natomiast najwyższą, dochodzącą do 110 m, i jednocześnie największą pod wzglę-
dem objętości piasku, jest Wielka Wydma Piłata, położona we Francji niedaleko Bordeaux.
 Wydmy śródlądowe utworzyły 
się w środkowej Europie w czasach, kiedy 
panował tu zimny i suchy klimat arktyczny 
w okresie ostatniego zlodowacenia.           
Z czasem zostały porośnięte roślinnością    
i w ten sposób utrwalone, zachowały się 
do obecnych czasów. Rozciągają się          
w pasie od Francji do Rosji, na obszarze, 
który był pokryty wcześniejszymi lądolo-
dami i na południe od maksymalnego 
zasięgu ostatniego lądolodu. 
Ponieważ południowa i środkowa część 
Polski znajduje się w tym rejonie, 
wykształciły się tu liczne wydmy, które 
występują zarówno pojedynczo, jak             
i w postaci zwartych pól wydmowych. 
Najliczniej występują one w dolinach rzek. 
Kompleks wydm śródlądowych położony 
w Kotlinie Warszawskiej w Puszczy 
Kampinoskiej jest jednym z największych 
w Polsce. Pozostałe duże obszary pokryte 
wydmami śródlądowymi znajdują się         

w międzyrzeczu Warciańsko-Noteckim, Kotlinie Toruńsko-Bydgoskiej, Puszczy Kurpiowskiej,             
w dolinach Bugu, Narwi, Sanu (Puszcza Sandomierska), na sandrze myszynieckim.
 Aby zrozumieć, jak powstały kampinoskie wydmy, trzeba się cofnąć w czasie o 20 tys. lat. 
W tym okresie ostatni z lądolodów skandynawskich nasunął się na północną część Polski. Swoim 
zasięgiem objął Pojezierze Wielkopolskie, Kujawy, Pojezierze Pomorskie oraz Pojezierze Mazurskie. 
W dolinie Wisły wysunięty na południowy wschód jęzor zatrzymał się na wysokości Płocka                   
i zatamował odpływ Wisły na północ. Rzeka skręciła więc na zachód i płynęła równolegle do czoła 
lądolodu tworząc pradolinę Warszawsko-Berlińską. Początkowo wyerodowała głęboką i szeroką 
dolinę, by później wypełnić ją piaskiem i żwirem. Materiału było pod dostatkiem, ponieważ był on 
wynoszony zarówno przez wody wypływające z topniejącego lądolodu, jak i przynoszony przez 
rzeki z południa. Na terenach nie przykry-
tych przez lądolód klimat był bardzo 
zimny i suchy. Utrzymywała się jedynie 
skąpa, niska roślinność o charakterze 
bezleśnej tundry. Pod koniec okresu 
zlodowacenia klimat powoli ocieplał się, 
lądolód topniał, a jego czoło przesuwało 
się na północ odsłaniając nowe tereny. 
Ocieplanie klimatu postępowało powoli      
i nie było jednostajne. Następowało  
falami. Okresy zimne i suche przeplatały 
się z coraz cieplejszymi i wilgotnymi.       
Na zmiany reagowała roślinność, która          
w okresach cieplejszych bujniej porastała 
te tereny, pojawiały się borealne lasy 
sosnowe i świerkowo-sosnowe. 
W okresach zimnych i suchych lasy 
ponownie zanikały wracała roślinność 
tundry, a miejscami spod roślinności 
wyłaniał się goły piasek. To z kolei wywo-
ływało zmiany położenia i kształtu koryta 
Wisły, która przy braku dostaw materiału 
w okresach ciepłych erodowała i wcinała 
się we wcześniej naniesione osady, by       
w okresach chłodnych ponownie wypeł-
niać dolinę piaskami. Koryto stopniowo 
przemieszczało się na północ. Około 12 
tysięcy lat temu przyszła kolejna fala 
zimna. Poziom wody w Wiśle był znacz-
nie niżej niż poziom wcześniej naniesio-
nych piasków. 
Na suchych, piaszczystych, nie porośnię-
tych roślinnością terenach otaczających 

ówczesne koryto Wisły hulał wiatr usypu-
jąc wydmy. Przeważał wiatr zachodni            
i północnozachodni. Cząsteczki piasku 
przemieszczały się więc z zachodu na 
wschód. Wspinały się po płaskim zboczu 
dowietrznym, a kiedy zostały przewiane 
przez szczyt wydmy, spadały po stromym 
zboczu zawietrznym, gdzie wiatr przenosił 
przede wszystkim najdrobniejsze i najlżej-
sze ziarenka piasku. Dzięki temu piasek 
jest w tym miejscu drobniejszy, a jego 
skład mineralny bardziej zróżnicowany. To 
z kolei spowodowało, że stoki zawietrzne 
są obecnie żyźniejsze i porośnięte bujniej-
szą roślinnością niż dowietrzne. Najwyższa 
część wydmy zwana czołem przesuwała 
się najszybciej, a ramiona zatrzymywane 
przez wilgoć i skąpą roślinność pozostawa-
ły w tyle. W ten sposób utworzyły się 
charakterystyczne wydmy paraboliczne. Przeciętnie wydmy Puszczy Kampinoskiej mają wysokość 
liczoną od podnóża do szczytu około 15 metrów. Najwyższą z nich jest Łużowa Góra, która osiąga 
25 metrów. Wiatr wiejący z północnego zachodu powodował, że południowe ramiona wydm stawa-
ły się dłuższe niż północne. Dodatkowo pasy bagienne – stare koryta Wisły – zatrzymywały piasek, 
przez co na południowych granicach pasów wydmowych utworzyły się wały wydmowe dochodzące 
do około 20 metrów wysokości.
 Około 10,7 tysięcy lat temu, klimat wyraźnie się ocieplił i stał się bardziej wilgotny. Rozpo-
czął się holocen – ostatnia epoka geologiczna. Wisła po raz kolejny przesunęła się na północ. 
Dawne koryta stały się starorzeczami – powoli zarastającymi i wypełniającymi się torfem jeziorami, 
które obecnie stanowią dwa pasy bagienne. Pomiędzy nimi zachowały się dwa pasy wydmowe, jako 
pozostałości po najstarszym i najwyższym tarasie Wisły. Poziom wód podziemnych w okolicy 
podniósł się na tyle, że zagłębienia między wydmami – misy wywiania (misy deflacyjne), wypełniły 
się wodą i również tu zaczęły się tworzyć niewielkie torfowiska. W tym czasie całe  kampinoskie 

wydmy były już porośnięte lasami. 
Na początku holocenu były to lasy 
brzozowe i sosnowe, w późniejszym 
czasie uległo to zmianie i około         
7 tysięcy lat temu w Puszczy Kampi-
noskiej dominowały lasy liściaste lub 

mieszane z dużym udziałem drzew ciepłolubnych, zwłaszcza obficie występującą w podszycie 
leszczyną.
 Dzięki roślinności kształt wydm został utrwalony i zachowany do dziś. Ponowne niewielkie 
ochłodzenie spowodowało powrót na wydmy borów sosnowych i mieszanych, których zbliżony 
skład utrzymał się do czasów współczesnych.
 Dzisiejszy krajobraz Puszczy Kampinoskiej jest wynikiem przemian klimatycznych                   
i geomorfologicznych, ale także oddziaływania człowieka. W minionych wiekach z terenów Puszczy 
pozyskiwano wiele produktów, w tym m.in.: drewno, owoce leśne, ściółkę, która służyła do ociepla-
nia budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zwierzynę. Od połowy XVIII w. lasy Puszczy 
Kampinoskiej były coraz bardziej intensywnie eksploatowane. Do wyrębu drzewostanów na ogrom-
ną skalę doszło w okresie obu wojen światowych. W miejscach, w których usunięto drzewa                  
i zniszczono niższą roślinność, wiatr ponownie uruchomił piasek. Jednak w obecnym umiarkowanym 
klimacie na śródlądziu, pozbawione roślinności wydmy zostają rozwiane i zniszczone, a nowe już się 
nie formują. W zamian powstają pola przewianych piasków. Roślinność pionierska wraz z jałowcami 
zatrzymuje ziarnka piasku tworząc niewielkie pagórki, a pomiędzy nimi tworzą się nieregularne 
obniżenia. Lokalnie przewiewane piaski zaczęły zagrażać osadom ludzkim położonym w sąsiedztwie 
wydm. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do zalesiania terenów wydmowych oraz 
gruntów, których nie użytkowano rolniczo. Nawet po utworzeniu Kampinoskiego Parku Narodowe-
go, aż do lat 90. większość gruntów wykupionych z rąk prywatnych było zalesianych. Dopiero pod 
koniec XX w. dostrzeżono, że łąki i murawy mają wartość nie tylko ze względów gospodarczych, ale 
także przyrodniczych. Badania naukowe wykazały dużą  różnorodność biologiczną tych półnatural-
nych ekosystemów: mozaikę siedlisk, krajobrazów, bogactwo gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Okazało się, że wiele działań związanych z gospodarką leśną i rolną przyczyniło się do powstania 
wyjątkowych i niepowtarzalnych układów, które bez dalszych zabiegów, w wyniku sukcesji z czasem 
przekształcają się na powrót w lasy. 

▲ Mapa hipsometryczna fragmentu północnego pasa 
wydmowego. Widoczny układ wydm i grzęda wydmowa, 
tworząca najdłuższy (ok. 15 km) wał wydmowy w Puszczy 
Kampinoskiej.

▼ Zdjęcie lotnicze z grudnia 1961 r. pokazujące, skalę wylesienia 
Puszczy Kampinoskiej do połowy XX w. Pasy bagienne zostały 
niemal całkowicie pozbawione lasów .  Źródło: Discoverer 36 
(Corona 9029) satellite.



Wydmy śródlądowe tworzą się wszędzie tam, gdzie podłoże jest piaszczyste, a klimat zbyt suchy, by 
mogła rozwinąć się bujna roślinność. W takich warunkach wiatr przemieszcza ziarenka piasku 
usypując z nich wydmy. Obecnie na kuli ziemskiej ruchome wydmy śródlądowe znajdujemy tylko     
w bardzo suchych klimatach, zarówno w gorących rejonach zwrotnikowych, np. na Saharze, jak            
i w Arktyce np. w północnej Norwegii i Finlandii. Wydmy śródlądowe należy odróżnić od wydm 
nadmorskich, które dzięki stałym dostawom świeżego piasku z morza tworzą się i przemieszczają 
również w ła- godniejszych oraz bardziej wilgotnych klimatach. W Polsce ruchome nadmorskie 
wydmy występują w Słowińskim Parku Narodowym, najwyższą z nich jest Łącka Góra mierząca        
42 m. W Europie natomiast najwyższą, dochodzącą do 110 m, i jednocześnie największą pod wzglę-
dem objętości piasku, jest Wielka Wydma Piłata, położona we Francji niedaleko Bordeaux.
 Wydmy śródlądowe utworzyły 
się w środkowej Europie w czasach, kiedy 
panował tu zimny i suchy klimat arktyczny 
w okresie ostatniego zlodowacenia.           
Z czasem zostały porośnięte roślinnością    
i w ten sposób utrwalone, zachowały się 
do obecnych czasów. Rozciągają się          
w pasie od Francji do Rosji, na obszarze, 
który był pokryty wcześniejszymi lądolo-
dami i na południe od maksymalnego 
zasięgu ostatniego lądolodu. 
Ponieważ południowa i środkowa część 
Polski znajduje się w tym rejonie, 
wykształciły się tu liczne wydmy, które 
występują zarówno pojedynczo, jak             
i w postaci zwartych pól wydmowych. 
Najliczniej występują one w dolinach rzek. 
Kompleks wydm śródlądowych położony 
w Kotlinie Warszawskiej w Puszczy 
Kampinoskiej jest jednym z największych 
w Polsce. Pozostałe duże obszary pokryte 
wydmami śródlądowymi znajdują się         

w międzyrzeczu Warciańsko-Noteckim, Kotlinie Toruńsko-Bydgoskiej, Puszczy Kurpiowskiej,             
w dolinach Bugu, Narwi, Sanu (Puszcza Sandomierska), na sandrze myszynieckim.
 Aby zrozumieć, jak powstały kampinoskie wydmy, trzeba się cofnąć w czasie o 20 tys. lat. 
W tym okresie ostatni z lądolodów skandynawskich nasunął się na północną część Polski. Swoim 
zasięgiem objął Pojezierze Wielkopolskie, Kujawy, Pojezierze Pomorskie oraz Pojezierze Mazurskie. 
W dolinie Wisły wysunięty na południowy wschód jęzor zatrzymał się na wysokości Płocka                   
i zatamował odpływ Wisły na północ. Rzeka skręciła więc na zachód i płynęła równolegle do czoła 
lądolodu tworząc pradolinę Warszawsko-Berlińską. Początkowo wyerodowała głęboką i szeroką 
dolinę, by później wypełnić ją piaskiem i żwirem. Materiału było pod dostatkiem, ponieważ był on 
wynoszony zarówno przez wody wypływające z topniejącego lądolodu, jak i przynoszony przez 
rzeki z południa. Na terenach nie przykry-
tych przez lądolód klimat był bardzo 
zimny i suchy. Utrzymywała się jedynie 
skąpa, niska roślinność o charakterze 
bezleśnej tundry. Pod koniec okresu 
zlodowacenia klimat powoli ocieplał się, 
lądolód topniał, a jego czoło przesuwało 
się na północ odsłaniając nowe tereny. 
Ocieplanie klimatu postępowało powoli      
i nie było jednostajne. Następowało  
falami. Okresy zimne i suche przeplatały 
się z coraz cieplejszymi i wilgotnymi.       
Na zmiany reagowała roślinność, która          
w okresach cieplejszych bujniej porastała 
te tereny, pojawiały się borealne lasy 
sosnowe i świerkowo-sosnowe. 
W okresach zimnych i suchych lasy 
ponownie zanikały wracała roślinność 
tundry, a miejscami spod roślinności 
wyłaniał się goły piasek. To z kolei wywo-
ływało zmiany położenia i kształtu koryta 
Wisły, która przy braku dostaw materiału 
w okresach ciepłych erodowała i wcinała 
się we wcześniej naniesione osady, by       
w okresach chłodnych ponownie wypeł-
niać dolinę piaskami. Koryto stopniowo 
przemieszczało się na północ. Około 12 
tysięcy lat temu przyszła kolejna fala 
zimna. Poziom wody w Wiśle był znacz-
nie niżej niż poziom wcześniej naniesio-
nych piasków. 
Na suchych, piaszczystych, nie porośnię-
tych roślinnością terenach otaczających 

ówczesne koryto Wisły hulał wiatr usypu-
jąc wydmy. Przeważał wiatr zachodni            
i północnozachodni. Cząsteczki piasku 
przemieszczały się więc z zachodu na 
wschód. Wspinały się po płaskim zboczu 
dowietrznym, a kiedy zostały przewiane 
przez szczyt wydmy, spadały po stromym 
zboczu zawietrznym, gdzie wiatr przenosił 
przede wszystkim najdrobniejsze i najlżej-
sze ziarenka piasku. Dzięki temu piasek 
jest w tym miejscu drobniejszy, a jego 
skład mineralny bardziej zróżnicowany. To 
z kolei spowodowało, że stoki zawietrzne 
są obecnie żyźniejsze i porośnięte bujniej-
szą roślinnością niż dowietrzne. Najwyższa 
część wydmy zwana czołem przesuwała 
się najszybciej, a ramiona zatrzymywane 
przez wilgoć i skąpą roślinność pozostawa-
ły w tyle. W ten sposób utworzyły się 
charakterystyczne wydmy paraboliczne. Przeciętnie wydmy Puszczy Kampinoskiej mają wysokość 
liczoną od podnóża do szczytu około 15 metrów. Najwyższą z nich jest Łużowa Góra, która osiąga 
25 metrów. Wiatr wiejący z północnego zachodu powodował, że południowe ramiona wydm stawa-
ły się dłuższe niż północne. Dodatkowo pasy bagienne – stare koryta Wisły – zatrzymywały piasek, 
przez co na południowych granicach pasów wydmowych utworzyły się wały wydmowe dochodzące 
do około 20 metrów wysokości.
 Około 10,7 tysięcy lat temu, klimat wyraźnie się ocieplił i stał się bardziej wilgotny. Rozpo-
czął się holocen – ostatnia epoka geologiczna. Wisła po raz kolejny przesunęła się na północ. 
Dawne koryta stały się starorzeczami – powoli zarastającymi i wypełniającymi się torfem jeziorami, 
które obecnie stanowią dwa pasy bagienne. Pomiędzy nimi zachowały się dwa pasy wydmowe, jako 
pozostałości po najstarszym i najwyższym tarasie Wisły. Poziom wód podziemnych w okolicy 
podniósł się na tyle, że zagłębienia między wydmami – misy wywiania (misy deflacyjne), wypełniły 
się wodą i również tu zaczęły się tworzyć niewielkie torfowiska. W tym czasie całe  kampinoskie 

wydmy były już porośnięte lasami. 
Na początku holocenu były to lasy 
brzozowe i sosnowe, w późniejszym 
czasie uległo to zmianie i około         
7 tysięcy lat temu w Puszczy Kampi-
noskiej dominowały lasy liściaste lub 

mieszane z dużym udziałem drzew ciepłolubnych, zwłaszcza obficie występującą w podszycie 
leszczyną.
 Dzięki roślinności kształt wydm został utrwalony i zachowany do dziś. Ponowne niewielkie 
ochłodzenie spowodowało powrót na wydmy borów sosnowych i mieszanych, których zbliżony 
skład utrzymał się do czasów współczesnych.
 Dzisiejszy krajobraz Puszczy Kampinoskiej jest wynikiem przemian klimatycznych                   
i geomorfologicznych, ale także oddziaływania człowieka. W minionych wiekach z terenów Puszczy 
pozyskiwano wiele produktów, w tym m.in.: drewno, owoce leśne, ściółkę, która służyła do ociepla-
nia budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zwierzynę. Od połowy XVIII w. lasy Puszczy 
Kampinoskiej były coraz bardziej intensywnie eksploatowane. Do wyrębu drzewostanów na ogrom-
ną skalę doszło w okresie obu wojen światowych. W miejscach, w których usunięto drzewa                  
i zniszczono niższą roślinność, wiatr ponownie uruchomił piasek. Jednak w obecnym umiarkowanym 
klimacie na śródlądziu, pozbawione roślinności wydmy zostają rozwiane i zniszczone, a nowe już się 
nie formują. W zamian powstają pola przewianych piasków. Roślinność pionierska wraz z jałowcami 
zatrzymuje ziarnka piasku tworząc niewielkie pagórki, a pomiędzy nimi tworzą się nieregularne 
obniżenia. Lokalnie przewiewane piaski zaczęły zagrażać osadom ludzkim położonym w sąsiedztwie 
wydm. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do zalesiania terenów wydmowych oraz 
gruntów, których nie użytkowano rolniczo. Nawet po utworzeniu Kampinoskiego Parku Narodowe-
go, aż do lat 90. większość gruntów wykupionych z rąk prywatnych było zalesianych. Dopiero pod 
koniec XX w. dostrzeżono, że łąki i murawy mają wartość nie tylko ze względów gospodarczych, ale 
także przyrodniczych. Badania naukowe wykazały dużą  różnorodność biologiczną tych półnatural-
nych ekosystemów: mozaikę siedlisk, krajobrazów, bogactwo gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Okazało się, że wiele działań związanych z gospodarką leśną i rolną przyczyniło się do powstania 
wyjątkowych i niepowtarzalnych układów, które bez dalszych zabiegów, w wyniku sukcesji z czasem 
przekształcają się na powrót w lasy. 

W trudnych warunkach siedliskowych, gdzie temperatura piasku 
może osiągać nawet 60°C mogą żyć tylko odpowiednio 
przystosowane zwierzęta. Wśród nich jest jeden z ciekawszych 
gatunków owadów - mrówkolew.
 
1 - Lejki w piasku tworzone przez drapieżne larwy; 
2 - Postać dorosła.

3 - Zespół goździka i zawciągu pospolitego to murawy bardziej zwarte 
i bogatsze florystycznie od muraw szczotlichowych.

4 - Murawy szczotlichowe to jedne z pierwszych zbiorowisk 
wytwarzających się na rozwianych nagich piaskach. 
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Wydmy śródlądowe tworzą się wszędzie tam, gdzie podłoże jest piaszczyste, a klimat zbyt suchy, by 
mogła rozwinąć się bujna roślinność. W takich warunkach wiatr przemieszcza ziarenka piasku 
usypując z nich wydmy. Obecnie na kuli ziemskiej ruchome wydmy śródlądowe znajdujemy tylko     
w bardzo suchych klimatach, zarówno w gorących rejonach zwrotnikowych, np. na Saharze, jak            
i w Arktyce np. w północnej Norwegii i Finlandii. Wydmy śródlądowe należy odróżnić od wydm 
nadmorskich, które dzięki stałym dostawom świeżego piasku z morza tworzą się i przemieszczają 
również w ła- godniejszych oraz bardziej wilgotnych klimatach. W Polsce ruchome nadmorskie 
wydmy występują w Słowińskim Parku Narodowym, najwyższą z nich jest Łącka Góra mierząca        
42 m. W Europie natomiast najwyższą, dochodzącą do 110 m, i jednocześnie największą pod wzglę-
dem objętości piasku, jest Wielka Wydma Piłata, położona we Francji niedaleko Bordeaux.
 Wydmy śródlądowe utworzyły 
się w środkowej Europie w czasach, kiedy 
panował tu zimny i suchy klimat arktyczny 
w okresie ostatniego zlodowacenia.           
Z czasem zostały porośnięte roślinnością    
i w ten sposób utrwalone, zachowały się 
do obecnych czasów. Rozciągają się          
w pasie od Francji do Rosji, na obszarze, 
który był pokryty wcześniejszymi lądolo-
dami i na południe od maksymalnego 
zasięgu ostatniego lądolodu. 
Ponieważ południowa i środkowa część 
Polski znajduje się w tym rejonie, 
wykształciły się tu liczne wydmy, które 
występują zarówno pojedynczo, jak             
i w postaci zwartych pól wydmowych. 
Najliczniej występują one w dolinach rzek. 
Kompleks wydm śródlądowych położony 
w Kotlinie Warszawskiej w Puszczy 
Kampinoskiej jest jednym z największych 
w Polsce. Pozostałe duże obszary pokryte 
wydmami śródlądowymi znajdują się         

CO CHRONIMY W RAMACH PROJEKTU?

w międzyrzeczu Warciańsko-Noteckim, Kotlinie Toruńsko-Bydgoskiej, Puszczy Kurpiowskiej,             
w dolinach Bugu, Narwi, Sanu (Puszcza Sandomierska), na sandrze myszynieckim.
 Aby zrozumieć, jak powstały kampinoskie wydmy, trzeba się cofnąć w czasie o 20 tys. lat. 
W tym okresie ostatni z lądolodów skandynawskich nasunął się na północną część Polski. Swoim 
zasięgiem objął Pojezierze Wielkopolskie, Kujawy, Pojezierze Pomorskie oraz Pojezierze Mazurskie. 
W dolinie Wisły wysunięty na południowy wschód jęzor zatrzymał się na wysokości Płocka                   
i zatamował odpływ Wisły na północ. Rzeka skręciła więc na zachód i płynęła równolegle do czoła 
lądolodu tworząc pradolinę Warszawsko-Berlińską. Początkowo wyerodowała głęboką i szeroką 
dolinę, by później wypełnić ją piaskiem i żwirem. Materiału było pod dostatkiem, ponieważ był on 
wynoszony zarówno przez wody wypływające z topniejącego lądolodu, jak i przynoszony przez 
rzeki z południa. Na terenach nie przykry-
tych przez lądolód klimat był bardzo 
zimny i suchy. Utrzymywała się jedynie 
skąpa, niska roślinność o charakterze 
bezleśnej tundry. Pod koniec okresu 
zlodowacenia klimat powoli ocieplał się, 
lądolód topniał, a jego czoło przesuwało 
się na północ odsłaniając nowe tereny. 
Ocieplanie klimatu postępowało powoli      
i nie było jednostajne. Następowało  
falami. Okresy zimne i suche przeplatały 
się z coraz cieplejszymi i wilgotnymi.       
Na zmiany reagowała roślinność, która          
w okresach cieplejszych bujniej porastała 
te tereny, pojawiały się borealne lasy 
sosnowe i świerkowo-sosnowe. 
W okresach zimnych i suchych lasy 
ponownie zanikały wracała roślinność 
tundry, a miejscami spod roślinności 
wyłaniał się goły piasek. To z kolei wywo-
ływało zmiany położenia i kształtu koryta 
Wisły, która przy braku dostaw materiału 
w okresach ciepłych erodowała i wcinała 
się we wcześniej naniesione osady, by       
w okresach chłodnych ponownie wypeł-
niać dolinę piaskami. Koryto stopniowo 
przemieszczało się na północ. Około 12 
tysięcy lat temu przyszła kolejna fala 
zimna. Poziom wody w Wiśle był znacz-
nie niżej niż poziom wcześniej naniesio-
nych piasków. 
Na suchych, piaszczystych, nie porośnię-
tych roślinnością terenach otaczających 

ówczesne koryto Wisły hulał wiatr usypu-
jąc wydmy. Przeważał wiatr zachodni            
i północnozachodni. Cząsteczki piasku 
przemieszczały się więc z zachodu na 
wschód. Wspinały się po płaskim zboczu 
dowietrznym, a kiedy zostały przewiane 
przez szczyt wydmy, spadały po stromym 
zboczu zawietrznym, gdzie wiatr przenosił 
przede wszystkim najdrobniejsze i najlżej-
sze ziarenka piasku. Dzięki temu piasek 
jest w tym miejscu drobniejszy, a jego 
skład mineralny bardziej zróżnicowany. To 
z kolei spowodowało, że stoki zawietrzne 
są obecnie żyźniejsze i porośnięte bujniej-
szą roślinnością niż dowietrzne. Najwyższa 
część wydmy zwana czołem przesuwała 
się najszybciej, a ramiona zatrzymywane 
przez wilgoć i skąpą roślinność pozostawa-
ły w tyle. W ten sposób utworzyły się 
charakterystyczne wydmy paraboliczne. Przeciętnie wydmy Puszczy Kampinoskiej mają wysokość 
liczoną od podnóża do szczytu około 15 metrów. Najwyższą z nich jest Łużowa Góra, która osiąga 
25 metrów. Wiatr wiejący z północnego zachodu powodował, że południowe ramiona wydm stawa-
ły się dłuższe niż północne. Dodatkowo pasy bagienne – stare koryta Wisły – zatrzymywały piasek, 
przez co na południowych granicach pasów wydmowych utworzyły się wały wydmowe dochodzące 
do około 20 metrów wysokości.
 Około 10,7 tysięcy lat temu, klimat wyraźnie się ocieplił i stał się bardziej wilgotny. Rozpo-
czął się holocen – ostatnia epoka geologiczna. Wisła po raz kolejny przesunęła się na północ. 
Dawne koryta stały się starorzeczami – powoli zarastającymi i wypełniającymi się torfem jeziorami, 
które obecnie stanowią dwa pasy bagienne. Pomiędzy nimi zachowały się dwa pasy wydmowe, jako 
pozostałości po najstarszym i najwyższym tarasie Wisły. Poziom wód podziemnych w okolicy 
podniósł się na tyle, że zagłębienia między wydmami – misy wywiania (misy deflacyjne), wypełniły 
się wodą i również tu zaczęły się tworzyć niewielkie torfowiska. W tym czasie całe  kampinoskie 

wydmy były już porośnięte lasami. 
Na początku holocenu były to lasy 
brzozowe i sosnowe, w późniejszym 
czasie uległo to zmianie i około         
7 tysięcy lat temu w Puszczy Kampi-
noskiej dominowały lasy liściaste lub 

mieszane z dużym udziałem drzew ciepłolubnych, zwłaszcza obficie występującą w podszycie 
leszczyną.
 Dzięki roślinności kształt wydm został utrwalony i zachowany do dziś. Ponowne niewielkie 
ochłodzenie spowodowało powrót na wydmy borów sosnowych i mieszanych, których zbliżony 
skład utrzymał się do czasów współczesnych.
 Dzisiejszy krajobraz Puszczy Kampinoskiej jest wynikiem przemian klimatycznych                   
i geomorfologicznych, ale także oddziaływania człowieka. W minionych wiekach z terenów Puszczy 
pozyskiwano wiele produktów, w tym m.in.: drewno, owoce leśne, ściółkę, która służyła do ociepla-
nia budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zwierzynę. Od połowy XVIII w. lasy Puszczy 
Kampinoskiej były coraz bardziej intensywnie eksploatowane. Do wyrębu drzewostanów na ogrom-
ną skalę doszło w okresie obu wojen światowych. W miejscach, w których usunięto drzewa                  
i zniszczono niższą roślinność, wiatr ponownie uruchomił piasek. Jednak w obecnym umiarkowanym 
klimacie na śródlądziu, pozbawione roślinności wydmy zostają rozwiane i zniszczone, a nowe już się 
nie formują. W zamian powstają pola przewianych piasków. Roślinność pionierska wraz z jałowcami 
zatrzymuje ziarnka piasku tworząc niewielkie pagórki, a pomiędzy nimi tworzą się nieregularne 
obniżenia. Lokalnie przewiewane piaski zaczęły zagrażać osadom ludzkim położonym w sąsiedztwie 
wydm. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do zalesiania terenów wydmowych oraz 
gruntów, których nie użytkowano rolniczo. Nawet po utworzeniu Kampinoskiego Parku Narodowe-
go, aż do lat 90. większość gruntów wykupionych z rąk prywatnych było zalesianych. Dopiero pod 
koniec XX w. dostrzeżono, że łąki i murawy mają wartość nie tylko ze względów gospodarczych, ale 
także przyrodniczych. Badania naukowe wykazały dużą  różnorodność biologiczną tych półnatural-
nych ekosystemów: mozaikę siedlisk, krajobrazów, bogactwo gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Okazało się, że wiele działań związanych z gospodarką leśną i rolną przyczyniło się do powstania 
wyjątkowych i niepowtarzalnych układów, które bez dalszych zabiegów, w wyniku sukcesji z czasem 
przekształcają się na powrót w lasy. 

 Kampinoskie wydmy, choć w głównej mierze pokryte borami sosnowymi i mieszanymi, są 
też miejscem występowania cennych zbiorowisk półnaturalnych. Te specyficzne zespoły roślin 
porastają ubogie suche piaski i wymagają dostępu do dużej ilości światła słonecznego. Tego typu 
miejsca są już dzisiaj rzadkie w skali Parku, kraju, a nawet Europy, dlatego uznano je za siedliska 
przyrodnicze Natura 2000 wymagające szczególnej ochrony. Są to:

murawy szczotlichowe - siedlisko przyrodnicze o nazwie „wydmy śródlądowe z murawami 
szczotlichowymi”  – w KPN    ok. 100 ha, z tego ok. 80 ha znajduje się w obrębie poligonu 
wojskowego w Obszarze Ochrony Krajobrazowej Grochalskie Piachy, a większość z nich 
jest już mocno zarośniętych i na granicy identyfikacji (w Polsce jest ich ok. 3500 ha), 

murawy ciepłolubne – siedlisko przyrodnicze „ciepłolubne, śródlądowe murawy napiasko-
we” – w KPN ok. 30 ha, z czego niemal połowa jest już mocno zarośnięta (w Polsce jest ich 
ok. 6500 ha),

wrzosowiska – siedlisko przyrodnicze „suche wrzosowiska” – w KPN ok. 80 ha, połowa 
silnie zarosła (w Polsce ok. 11 000 ha),

bory chrobotkowe – siedlisko przyrodnicze „sosnowy bór chrobotkowy” oraz „chrobotko-
wa postać kontynentalnego boru sosnowego świeżego” – w KPN ok. 38 ha (szacuje się,    
że w Polsce zajmują ok. 16 600 ha).

8

1 - Sporek wiosenny często towarzyszy 
szczotlisze i porostom na pionierskich 
murawach napiaskowych.

2 - Murawy szczotlichowe zawdzięczają 
nazwę trawie, która jest jednym                      
z głównych gatunków tworzących runo 
tych pionierskich zbiorowisk – szczotlisze 
siwej.
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Wrzos zwyczajny



 Murawy, wrzosowiska i bory chrobotkowe to 
zazwyczaj małe płaty roślinności na pasach wydmowych, 
które powstały wskutek dawnej gospodarki leśnej, 
pożarów oraz użytkowania lasów przez miejscową 
ludność: zbioru chrustu, grabienia ścioły, wypasania 
zwierząt. Bardzo często płaty tych zbiorowisk współwy-
stępują w jednym kompleksie przestrzennym, przenikając 
się nawzajem i zastępując, w miarę zmieniających się 
nieznacznie warunków siedliskowych. Warto wspomnieć, 
że wrzosowiska w całej Europie uznawane są za jedno         
z najważniejszych siedlisk dla dzikich zapylaczy. W wyniku 
zaprzestania ekstensywnej działalności gospodarczej          
w lasach oraz skutecznej ochrony przeciwpożarowej, 
siedliska te niemal nie wykształcają się już w nowych 
miejscach, a postępujące procesy naturalne prowadzą do 
ich zanikania i stopniowego odtwarzania się borów sosno-
wych i mieszanych. W ciągu kilkudziesięciu lat nastąpiły 
wyraźne procesy sukcesji, miejscami nalot brzóz i sosen 
ma 30-40 lat. Wzrastające drzewa coraz bardziej zacienia-
ją wrzosowiska. Charakterystyczne dla nich gatunki zaczę-
ły się wycofywać, dlatego też jednym z celów działań 
przewidzianych w projekcie jest powstrzymanie tego 
procesu i zadbanie o zachowanie światłożądnych siedlisk. 
Szczególnym miejscem jest kompleks w uroczysku Janow-
skie Lotne Piachy, gdzie na powierzchni ok. 100 ha              
w wyniku dużego pożaru w 1983 roku oraz kilku mniej-
szych na przełomie XX i XXI wieku wytworzyła się niepo-
wtarzalna mozaika muraw, wrzosowisk i borów chrobotko-
wych. Po 1983 roku na powierzchni pożarzyska przepro-
wadzono zalesienia sosną, zaś w pasach wzdłuż dróg 
posadzono brzozy. Jednak jałowe i piaszczyste podłoże 
znacząco hamuje wzrost drzew, co umożliwiło utworzenie 
się tu cennych wrzosowisk i muraw.

W bardziej wilgotnych i żyznych warunkach siedliskowych, na niektórych południowych stokach 
wydm, na styku z bagnami, wytworzyły się niewielkie płaty dąbrowy świetlistej (tzw. zbiorowiska 
zastępcze grądów), powstałe w wyniku wypasu prowadzonego w lasach i redukcji podszytu. 
Preferują gleby świeże (nie suche i nie mokre), zasobne w związki organiczne. Drzewostan w nich 
jest luźniejszy niż w grądach. Tworzą go dęby, lipy, graby, klony, czasem stare sosny będące efektem 
dawnych nasadzeń. Niewiele jest też drzew i krzewów w podszycie, dzięki czemu do dna lasu docie-
ra więcej światła. Zaprzestanie wypasu i zbierania chrustu w lasach prowadzi do regeneracji grądów 
i zaniku gatunków światłożądnych.
Wszystkie wyżej wymienione zbiorowiska półnaturalne zajmują w Parku łączną powierzchnię 
niespełna 200 ha (0,5% powierzchni Parku), zaś wszystkie płaty w Polsce zajmują zaledwie 0,15% 
powierzchni kraju.

1 - Wrzosowiska w całej Europie 
uznawane są za jedno z 
najważniejszych siedlisk dla 
dzikich zapylaczy. Najefektow-
niej prezentują się wczesną 
jesienią podczas kwitnienia 
wrzosów. 

2 - W borach, w których panuje 
większe ocienienie światłolubne 
porosty są wypierane przez 
cieniolubne mchy (widoczne         
w dole zdjęcia). Bory chrobotko-
we zamieniają się w pospolite 
bory sosnowe świeże.

3-13 – Wybrane gatunki muraw, 
wrzosowisk i borów chrobotko-
wych:
 
3 -Jasieniec piaskowy, 
4 - Kocanki piaskowe, 
5 - Goździk kartuzek,
6 - Zawciąg pospolity,
7 - Pięciornik piaskowy, 
8 - Łyszczec baldachogronowy, 
9 - Ukwap dwupienny,  
10 - Wężymord niski, 
11 -Rozchodnik ostry, 
12 - Rozchodnik wielki, 
13 - Koniczyna polna. 
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 Murawy, wrzosowiska i bory chrobotkowe to 
zazwyczaj małe płaty roślinności na pasach wydmowych, 
które powstały wskutek dawnej gospodarki leśnej, 
pożarów oraz użytkowania lasów przez miejscową 
ludność: zbioru chrustu, grabienia ścioły, wypasania 
zwierząt. Bardzo często płaty tych zbiorowisk współwy-
stępują w jednym kompleksie przestrzennym, przenikając 
się nawzajem i zastępując, w miarę zmieniających się 
nieznacznie warunków siedliskowych. Warto wspomnieć, 
że wrzosowiska w całej Europie uznawane są za jedno         
z najważniejszych siedlisk dla dzikich zapylaczy. W wyniku 
zaprzestania ekstensywnej działalności gospodarczej          
w lasach oraz skutecznej ochrony przeciwpożarowej, 
siedliska te niemal nie wykształcają się już w nowych 
miejscach, a postępujące procesy naturalne prowadzą do 
ich zanikania i stopniowego odtwarzania się borów sosno-
wych i mieszanych. W ciągu kilkudziesięciu lat nastąpiły 
wyraźne procesy sukcesji, miejscami nalot brzóz i sosen 
ma 30-40 lat. Wzrastające drzewa coraz bardziej zacienia-
ją wrzosowiska. Charakterystyczne dla nich gatunki zaczę-
ły się wycofywać, dlatego też jednym z celów działań 
przewidzianych w projekcie jest powstrzymanie tego 
procesu i zadbanie o zachowanie światłożądnych siedlisk. 
Szczególnym miejscem jest kompleks w uroczysku Janow-
skie Lotne Piachy, gdzie na powierzchni ok. 100 ha              
w wyniku dużego pożaru w 1983 roku oraz kilku mniej-
szych na przełomie XX i XXI wieku wytworzyła się niepo-
wtarzalna mozaika muraw, wrzosowisk i borów chrobotko-
wych. Po 1983 roku na powierzchni pożarzyska przepro-
wadzono zalesienia sosną, zaś w pasach wzdłuż dróg 
posadzono brzozy. Jednak jałowe i piaszczyste podłoże 
znacząco hamuje wzrost drzew, co umożliwiło utworzenie 
się tu cennych wrzosowisk i muraw.

 Cennym siedliskiem znajdującym się na 
wydmach i objętym działaniami w ramach projektu jest: 
dąbrowa świetlista – siedlisko przyrodnicze „ciepłolubne 
dąbrowy” - łącznie w KPN zajmują ok. 20 ha, przy czym 
jedynie na 8 ha są dobrze zachowane (szacuje się, że           
w Polsce zajmują ok. 9400 ha).

▲ Wrzosowiska i murawy najczęściej 
występują w swoim sąsiedztwie tworząc 
wielobarwne mozaiki.

▼ W ciągu kilkudziesięciu lat nastąpiły 
wyraźne procesy sukcesji, miejscami nalot 
brzóz i sosen ma 30-40 lat.

◄ Dąbrowy świetliste powstawały 
najczęściej na obrzeżach starych lasów, 
w sąsiedztwie i na powierzchniach których 
wypasano zwierzęta.

W bardziej wilgotnych i żyznych warunkach siedliskowych, na niektórych południowych stokach 
wydm, na styku z bagnami, wytworzyły się niewielkie płaty dąbrowy świetlistej (tzw. zbiorowiska 
zastępcze grądów), powstałe w wyniku wypasu prowadzonego w lasach i redukcji podszytu. 
Preferują gleby świeże (nie suche i nie mokre), zasobne w związki organiczne. Drzewostan w nich 
jest luźniejszy niż w grądach. Tworzą go dęby, lipy, graby, klony, czasem stare sosny będące efektem 
dawnych nasadzeń. Niewiele jest też drzew i krzewów w podszycie, dzięki czemu do dna lasu docie-
ra więcej światła. Zaprzestanie wypasu i zbierania chrustu w lasach prowadzi do regeneracji grądów 
i zaniku gatunków światłożądnych.
Wszystkie wyżej wymienione zbiorowiska półnaturalne zajmują w Parku łączną powierzchnię 
niespełna 200 ha (0,5% powierzchni Parku), zaś wszystkie płaty w Polsce zajmują zaledwie 0,15% 
powierzchni kraju.



 Murawy, wrzosowiska i bory chrobotkowe to 
zazwyczaj małe płaty roślinności na pasach wydmowych, 
które powstały wskutek dawnej gospodarki leśnej, 
pożarów oraz użytkowania lasów przez miejscową 
ludność: zbioru chrustu, grabienia ścioły, wypasania 
zwierząt. Bardzo często płaty tych zbiorowisk współwy-
stępują w jednym kompleksie przestrzennym, przenikając 
się nawzajem i zastępując, w miarę zmieniających się 
nieznacznie warunków siedliskowych. Warto wspomnieć, 
że wrzosowiska w całej Europie uznawane są za jedno         
z najważniejszych siedlisk dla dzikich zapylaczy. W wyniku 
zaprzestania ekstensywnej działalności gospodarczej          
w lasach oraz skutecznej ochrony przeciwpożarowej, 
siedliska te niemal nie wykształcają się już w nowych 
miejscach, a postępujące procesy naturalne prowadzą do 
ich zanikania i stopniowego odtwarzania się borów sosno-
wych i mieszanych. W ciągu kilkudziesięciu lat nastąpiły 
wyraźne procesy sukcesji, miejscami nalot brzóz i sosen 
ma 30-40 lat. Wzrastające drzewa coraz bardziej zacienia-
ją wrzosowiska. Charakterystyczne dla nich gatunki zaczę-
ły się wycofywać, dlatego też jednym z celów działań 
przewidzianych w projekcie jest powstrzymanie tego 
procesu i zadbanie o zachowanie światłożądnych siedlisk. 
Szczególnym miejscem jest kompleks w uroczysku Janow-
skie Lotne Piachy, gdzie na powierzchni ok. 100 ha              
w wyniku dużego pożaru w 1983 roku oraz kilku mniej-
szych na przełomie XX i XXI wieku wytworzyła się niepo-
wtarzalna mozaika muraw, wrzosowisk i borów chrobotko-
wych. Po 1983 roku na powierzchni pożarzyska przepro-
wadzono zalesienia sosną, zaś w pasach wzdłuż dróg 
posadzono brzozy. Jednak jałowe i piaszczyste podłoże 
znacząco hamuje wzrost drzew, co umożliwiło utworzenie 
się tu cennych wrzosowisk i muraw.

W bardziej wilgotnych i żyznych warunkach siedliskowych, na niektórych południowych stokach 
wydm, na styku z bagnami, wytworzyły się niewielkie płaty dąbrowy świetlistej (tzw. zbiorowiska 
zastępcze grądów), powstałe w wyniku wypasu prowadzonego w lasach i redukcji podszytu. 
Preferują gleby świeże (nie suche i nie mokre), zasobne w związki organiczne. Drzewostan w nich 
jest luźniejszy niż w grądach. Tworzą go dęby, lipy, graby, klony, czasem stare sosny będące efektem 
dawnych nasadzeń. Niewiele jest też drzew i krzewów w podszycie, dzięki czemu do dna lasu docie-
ra więcej światła. Zaprzestanie wypasu i zbierania chrustu w lasach prowadzi do regeneracji grądów 
i zaniku gatunków światłożądnych.
Wszystkie wyżej wymienione zbiorowiska półnaturalne zajmują w Parku łączną powierzchnię 
niespełna 200 ha (0,5% powierzchni Parku), zaś wszystkie płaty w Polsce zajmują zaledwie 0,15% 
powierzchni kraju.

Runo dąbrów świetlistych obfituje w wiele 
ciekawych gatunków roślin. 
 
1 - Rutewka orlikolistna, 
2 - Dzwonek brzoskwiniolistny, 
3 - Ciemiężyk białokwiatowy,
4 - Dzwonecznik wonny,
5 - Pięciornik biały. 
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Na żyźniejszych, zazwyczaj południowych stokach wydm oraz na Równinie Łowicko-Błońskiej 
dogodne warunki rozwoju znajdują także grądy subkontynentalne, które w przeciwieństwie do ww. 
zbiorowisk półnaturalnych nie są zagrożone procesami sukcesji naturalnej i nie wymagałyby specjal-
nych zabiegów ochrony zachowawczej, gdyby nie zagrożenie ze strony gatunków inwazyjnych. 
Niegdyś ten typ lasu liściastego naturalnie pokrywał większą część polskiego niżu. Gdyby nie 
wylesienia, dzisiaj lasy grądowe porastałyby prawdopodobnie około 40% powierzchni kraju. Ponie-
waż jednak zajmowały one gleby najbardziej przydatne dla rolnictwa, nadające się pod zabudowę      
i hodowlę lasów gospodarczych - podobnie, jak w całej Europie - pierwotne lasy grądowe niemal 
zupełnie zostały wytrzebione. Szacuje się, że gdyby nie zniekształcenia roślinności, spowodowane 
przez człowieka, grądy na terenie KPN zajmowałyby ponad 12 600 ha (ok. 32% powierzchni parku 
- na pasach wydmowych ok 20%, na pasach bagiennych ponad 40%). Obecnie jednak grądy, w tym 
te zniekształcone, zajmują zaledwie ok. 1020 ha, co stanowi niespełna 3% powierzchni Parku. 
Dlatego tak ważna jest ich ochrona. Jednym z głównych zagrożeń dla grądów jest inwazja obcych 
gatunków roślin, zwłaszcza czeremchy amerykańskiej i dębu czerwonego.

 Murawy, wrzosowiska i bory chrobotkowe to 
zazwyczaj małe płaty roślinności na pasach wydmowych, 
które powstały wskutek dawnej gospodarki leśnej, 
pożarów oraz użytkowania lasów przez miejscową 
ludność: zbioru chrustu, grabienia ścioły, wypasania 
zwierząt. Bardzo często płaty tych zbiorowisk współwy-
stępują w jednym kompleksie przestrzennym, przenikając 
się nawzajem i zastępując, w miarę zmieniających się 
nieznacznie warunków siedliskowych. Warto wspomnieć, 
że wrzosowiska w całej Europie uznawane są za jedno         
z najważniejszych siedlisk dla dzikich zapylaczy. W wyniku 
zaprzestania ekstensywnej działalności gospodarczej          
w lasach oraz skutecznej ochrony przeciwpożarowej, 
siedliska te niemal nie wykształcają się już w nowych 
miejscach, a postępujące procesy naturalne prowadzą do 
ich zanikania i stopniowego odtwarzania się borów sosno-
wych i mieszanych. W ciągu kilkudziesięciu lat nastąpiły 
wyraźne procesy sukcesji, miejscami nalot brzóz i sosen 
ma 30-40 lat. Wzrastające drzewa coraz bardziej zacienia-
ją wrzosowiska. Charakterystyczne dla nich gatunki zaczę-
ły się wycofywać, dlatego też jednym z celów działań 
przewidzianych w projekcie jest powstrzymanie tego 
procesu i zadbanie o zachowanie światłożądnych siedlisk. 
Szczególnym miejscem jest kompleks w uroczysku Janow-
skie Lotne Piachy, gdzie na powierzchni ok. 100 ha              
w wyniku dużego pożaru w 1983 roku oraz kilku mniej-
szych na przełomie XX i XXI wieku wytworzyła się niepo-
wtarzalna mozaika muraw, wrzosowisk i borów chrobotko-
wych. Po 1983 roku na powierzchni pożarzyska przepro-
wadzono zalesienia sosną, zaś w pasach wzdłuż dróg 
posadzono brzozy. Jednak jałowe i piaszczyste podłoże 
znacząco hamuje wzrost drzew, co umożliwiło utworzenie 
się tu cennych wrzosowisk i muraw.

W bardziej wilgotnych i żyznych warunkach siedliskowych, na niektórych południowych stokach 
wydm, na styku z bagnami, wytworzyły się niewielkie płaty dąbrowy świetlistej (tzw. zbiorowiska 
zastępcze grądów), powstałe w wyniku wypasu prowadzonego w lasach i redukcji podszytu. 
Preferują gleby świeże (nie suche i nie mokre), zasobne w związki organiczne. Drzewostan w nich 
jest luźniejszy niż w grądach. Tworzą go dęby, lipy, graby, klony, czasem stare sosny będące efektem 
dawnych nasadzeń. Niewiele jest też drzew i krzewów w podszycie, dzięki czemu do dna lasu docie-
ra więcej światła. Zaprzestanie wypasu i zbierania chrustu w lasach prowadzi do regeneracji grądów 
i zaniku gatunków światłożądnych.
Wszystkie wyżej wymienione zbiorowiska półnaturalne zajmują w Parku łączną powierzchnię 
niespełna 200 ha (0,5% powierzchni Parku), zaś wszystkie płaty w Polsce zajmują zaledwie 0,15% 
powierzchni kraju.

1 - Gdyby nie wylesienia, dzisiaj lasy grądowe 
porastałyby prawdopodobnie około 40% 
powierzchni kraju.

2 - 4 - Wśród charakterystycznych gatunków 
grądowych jest wiele geofitów – roślin które 
zakwitają wczesną wiosną, przed rozwojem liści 
na drzewach. 

2 - Miodunka ćma, 
3 - Lilia złotogłów,
4 - Gajowiec żółty. 

5 - Dąb czerwony – sprowadzony do lasów 
europejskich z ameryki północnej stał się 
poważnym zagrożeniem dla rodzimych dębów       
i siedlisk, na których występują. Od naszych 
dębów odróżnia go m.in. ostre zakończenie klap 
liści.
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Przy okazji ochrony siedlisk poprawiony zostanie  stan ochro-
ny licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych, w tym:

2 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej    
i Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (PCKR): sasanka 
otwarta (EN – zagrożona wyginięciem), leniec 
bezpodkwiatkowy (VU – narażony na wyginięcie),

2 gatunków (krytycznie zagrożonych (CR) wg PCKR 
– piaskowiec trawiasty, podejźrzon rutolistny oraz 
2 gatunki zagrożone (EN) – goździk siny, lepnica 
drobnokwiatowa, 

14 ujętych w Polskiej Czerwonej Liście Paprotników 
i Roślin Kwiatowych np. wężymord stepowy, 
zimoziół północny, mącznica lekarska, sasanka 
łąkowa, widlicz spłaszczony i traganek piaskowy, 
oraz porostów:

1 gatunek objęty ochroną ścisłą - chrobotek 
alpejski,

4 gatunki objęte ochroną częściową: chróścik 
karłowaty, chrobotek leśny, chrobotek reniferowy, 
płucnica islandzka.

1 - Sasankę otwartą w KPN     
w ostatnich latach obserwowano 
zaledwie w trzech rozproszonych 
lokalizacjach. Największymi 
zagrożeniami są dla niej 
niekorzystne zmiany siedliskowe, 
zmiany klimatu i wykopywanie do 
ogródków.

2 - Leniec bezpodkwiatkowy - 
niezwykle rzadki przedstawiciel 
flory kampinoskich muraw 
ciepłolubnych.

3 - Piaskowiec trawiasty jest 
gatunkiem bardzo niepozornym. 
Jego trawiasto-podobne liście 
sprawiają, że poza okresem 
kwitnienia jest niemal nie do 
odróżnienia od pospolitych traw.
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1 - Goździk siny - podobny do swojego 
kuzyna – goździka piaskowego, jednak 
dużo rzadszy.

2 - Lepnica drobnokwiatowa ginie 
wskutek zadeptywania i zarastania 
siedlisk.

3 - Należąca do rodziny wrzosowatych  
mącznica lekarska jest jednym                   
z charakterystycznych składników 
wrzosowisk mącznicowych. Jest bliska 
zagrożenia wyginięciem wskutek 
zaniku siedlisk, ale także wcześniejsze-
go zbyt intensywnego pozyskiwania 
jako surowiec zielarski.

4 - Sasanka łąkowa wytwarza kulisty 
owocostan z nasionami zaopatrzonymi 
w długą pierzastą ość, która ułatwia 
rozsiewanie.

5 - Smagliczka pagórkowa

6 - 10 - Występujące w runie borów 
chrobotkowych i muraw liczne gatunki 
porostów i mchów tworzą mikroko-
smos rozmaitych form, barw                       
i kształtów. Na zdjęciach różne gatunki 
chrobotków.

1
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JAKIE SĄ CELE PROJEKTU?

Główne cele projektu „Kampinoskie wydmy” to m.in.:

poprawa stanu siedlisk: muraw szczotlichowych i ciepłolubnych, wrzosowisk, borów 
chrobotkowych, dąbrów świetlistych,

ograniczanie inwazji gatunków (roślin drzewiastych i zielnych) obcego pochodzenia, co 
przyczyni się do stopniowego odtwarzania właściwej struktury przestrzennej i gatunkowej 
cennych ekosystemów,

ograniczenie presji turystycznej i erozji podłoża.

Aby osiągnąć zamierzone cele 
prowadzone są różnorodne zabiegi 
ochronne na powierzchni około 
1700 ha. W planach jest również 
wykupienie 50 ha gruntów, w tym 
5 gospodarstw zabudowanych. 
Podjęte działania wpłyną pozy- 
tywnie również na gatunki roślin, 
grzybów i zwierząt, które znajdują 
się na powierzchni objętej działa-
niami projektu. 

◄ Murawa na Łużowej Górze 
zniszczona przez turystów.

15
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ZAGROŻENIA, KTÓRYM PRZECIWDZIAŁAMY W PROJEKCIE:

nadmierne zacienienie przez korony drzew                
i krzewów,
 
nagromadzenie dużej ilości martwej materii 
organicznej (konarów, gałęzi, liści, igliwia, kory), 
co powoduje eutrofizację (użyźnienie) siedlisk,

występowanie gatunków ekspansywnych, 
zwłaszcza inwazyjnych (np. robinii akacjowej, 
dębu czerwonego, czeremchy amerykańskiej, 
rdestowców i winobluszczu),
 
presja urbanistyczna i turystyczna powodująca erozję wydm i niszczenie płatów roślinności.

▲ Sosna opanowana przez 
winobluszcz pięciolistkowy.

◄ Dla siedlisk związanymi z ubogimi 
piaskami pojawienie się brzóz jest 
bardzo niekorzystne. Gromadzenie się 
materii organicznej z opadłych liści         
i gałęzi użyźnia glebę, co powoduje 
przekształcanie siedlisk.

16

Sosna zwyczajna



DZIAŁANIA DLA OCHRONY SIEDLISK PÓŁNATURALNYCH:

wycinka pojedynczych drzew i krzewów w celu 
prześwietlenia drzewostanu w borach chrobotko-
wych, suchych borach sosnowych   i dąbrowach 
świetlistych, 

wycinka drzew i krzewów (wszystkich lub 
większości) zacieniających i przyspieszających 
eutrofizację mu- raw i wrzosowisk,

usuwanie gatunków inwazyjnych poprzez wycina-
nie, wyrywanie, wykopywanie,

usuwanie odrośli drzew i krzewów na powie- 
rzchniach, na których w poprzednich latach 
prowadzono już wycinkę lub zwalczanie gatunków 
inwazyjnych,

usuwanie zielnych gatunków ekspansywnych, np. 
jeżyn i orlicy, poprzez wyrywanie, wykopywanie, 
ścinanie lub koszenie,

wyznaczenie miejsc i wykonanie odpowiednich 
ogrodzeń oraz barier zapobiegających rozdepty-
waniu i rozjeżdżaniu oraz płotków powstrzymują-
cych erozję wietrzną (eoliczną), wodną (opadową)  
i wywołaną działaniem człowieka. Czasem oprócz 
barierek i płotków stosuje się powalone kłody 
drzew,

zbieranie zalegającej biomasy – martwych kłód drzew, konarów i gałęzi, 

zbieranie nadmiaru warstwy mszystej i ściółki, zwłaszcza igliwia poprzez wygrabianie dla 
ochrony boru chrobotkowego.

▲ Po przerzedzeniu drzewostanu cała 
biomasa musi być wywieziona                   
z powierzchni zabiegów. 
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 Zaplanowane zabiegi służą nie tylko 
specyficznym potrzebom flory, ale przyczyniają 
się również do poprawy warunków życia fauny, 
ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. Dlate-
go na większych murawach i wrzosowiskach 
pozostawia się kępy zadrzewień i pojedyncze 
samotne drzewa, które stanowią czatownie, 
miejsca schronienia i lęgów. Zabiegów związa-
nych z wycinką drzew nie prowadzi się w okresie 
lęgowym ptaków.

wycinka pojedynczych drzew i krzewów w celu 
prześwietlenia drzewostanu w borach chrobotko-
wych, suchych borach sosnowych   i dąbrowach 
świetlistych, 

wycinka drzew i krzewów (wszystkich lub 
większości) zacieniających i przyspieszających 
eutrofizację mu- raw i wrzosowisk,

usuwanie gatunków inwazyjnych poprzez wycina-
nie, wyrywanie, wykopywanie,

usuwanie odrośli drzew i krzewów na powie- 
rzchniach, na których w poprzednich latach 
prowadzono już wycinkę lub zwalczanie gatunków 
inwazyjnych,

usuwanie zielnych gatunków ekspansywnych, np. 
jeżyn i orlicy, poprzez wyrywanie, wykopywanie, 
ścinanie lub koszenie,

wyznaczenie miejsc i wykonanie odpowiednich 
ogrodzeń oraz barier zapobiegających rozdepty-
waniu i rozjeżdżaniu oraz płotków powstrzymują-
cych erozję wietrzną (eoliczną), wodną (opadową)  
i wywołaną działaniem człowieka. Czasem oprócz 
barierek i płotków stosuje się powalone kłody 
drzew,

zbieranie zalegającej biomasy – martwych kłód drzew, konarów i gałęzi, 

zbieranie nadmiaru warstwy mszystej i ściółki, zwłaszcza igliwia poprzez wygrabianie dla 
ochrony boru chrobotkowego.

1 - Usuwanie odrośli brzozowych na wrzosowisku 
w Obwodzie Ochronnym Janówek.

2 - Płotki zabezpieczające przez erozją i słupki 
uniemożliwiające jazdę rowerem.

3 - Lerka czyli skowronek borowy buduje swoje 
gniazda na ziemi lub tuż nad nią                                 
w nasłonecznionych miejscach na murawach 
i wrzosowiskach.

1 2
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 W przypadku ochrony siedlisk wydmowych: muraw, wrzosowisk, borów chrobotkowych   
i dąbrów świetlistych pozyskana przy zabiegach wycinki biomasa musi być bezwzględnie zebrana    
z powierzchni po to, by - w wyniku rozkładu - nie zachodził proces użyźnienia podłoża. Jest to tak 
samo ważne jak dostęp światła, ponieważ większość gatunków muraw, wrzosowisk i borów jest 
roślinami pionierskimi, przystosowanymi do ubogiego w składniki odżywcze podłoża. Natomiast      
w dąbrowach pozostawiona biomasa mogłaby skutkować wyeliminowaniem najrzadszych gatun-
ków i przyspieszać sukcesję. Jedynie w niektórych miejscach, w celu przeciwdziałania schodzeniu                   
i zjeżdżaniu ludzi ze szlaków turystycznych oraz wywoływanej tym erozji, pozostawia się większe 
powalone drzewa jako naturalne przeszkody. Natomiast w dąbrowie świetlistej pozostawia się 
pojedyncze martwe (stojące bądź leżące) kłody dużych drzew (zwłaszcza dębów), które kolonizo-
wane są przez grzyby, śluzowce i owady, stając się miejscem żerowania niektórych gatunków 
ptaków.
 Zabiegi są prowadzone m.in. w celu powstrzymania sukcesji naturalnej, która na 
murawach, wrzosowiskach i w borach chrobotkowych doprowadziłaby, z czasem, do odtworzenia 
boru świeżego lub boru mieszanego, a w miejscu dąbrowy świetlistej - grądu.

1 - Lelek dzięki swojemu ubarwieniu doskonale 
maskuje się w koronach sosen.

2 - Samica strojnisia nadobnego - gatunku pająka 
znanego z zaledwie kilku stanowisk 
w Polsce.

3 - W niektórych miejscach, w celu 
przeciwdziałania schodzeniu i zjeżdżaniu ze 
szlaków turystycznych oraz wywoływanej tym 
erozji, pozostawia się większe powalone drzewa 
jako naturalne przeszkody.

1
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 Inwazja gatunków obcego pochodzenia jest jednym z największych zagrożeń dla zacho-
wania różnorodności biologicznej na obszarach chronionych i wpływa na pogarszanie stanu siedlisk 
Natura 2000. Problem ten dotyczy także Kampinoskiego Parku Narodowego, w którym takie gatun-
ki jak czeremcha amerykańska, dąb czerwony, robinia akacjowa czy nawłoć późna zajmują coraz 
większe powierzchnie, powodując degenerację siedlisk oraz ustępo-
wanie gatunków rodzimych. Dlatego, pomimo że przeciwdziałanie 
inwazji, w przypadku gatunków szeroko rozprzestrzenionych, jest 
bardzo trudne i kosztowne, podjęto działania, które w ostatnich 
latach prowadzone są na coraz większą skalę.

ZWALCZANIE INWAZYJNYCH GATUNKÓW ROŚLIN 

▼Mapa występowania 
wybranych gatunków 
inwazyjnych w KPN.
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 Usuwanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia jest zadaniem bardzo 
pracochłonnym, a przy braku konsekwencji łatwo utracić wcześniej osiągnięty efekt. W przypadku 
gatunków szeroko rozpowszechnionych nie jest możliwe ich całkowite wyeliminowanie. Realne jest 
jedynie ograniczanie ich zagęszczenia, a także lokalne usuwanie z siedlisk cennych przyrodniczo.
 Prace realizowane w projekcie są kontynuacją i rozszerzeniem prowadzonych dotychczas 
działań. Pierwsze próby zwalczania dębu czerwonego i czeremchy amerykańskiej podjęto w latach 
80. XX wieku, a od początku XXI wieku zakres prac stale rósł. W latach 2002 – 2013 zwalczanie 
mechaniczne gatunków drzewiastych przeprowadzono w 6% wydzieleń leśnych, na łącznej 
powierzchni 2 365 ha. Kolejne lata przyniosły dalszy wzrost powierzchni objętej zwalczaniem, do 
poziomu 729 ha w 2020 roku.
 Ograniczanie rozprzestrzenienia dotyczy przede wszystkim trzech gatunków drzewiastych 
obcego pochodzenia: czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, robinii akacjowej. Ponadto, na 
gruntach objętych zabiegami lub na działkach wykupionych w projekcie, usuwane są także: klon 
jesionolistny, dereń rozłogowy, świdośliwa kłosowa, sumak octowiec.
 Realizowane działania są zróżnicowane i dostosowane do stopnia zagęszczenia oraz fazy 
wzrostu zwalczanych drzew. Polegają m.in. na ich przycinaniu, wyrywaniu, wykopywaniu. Przycina-
nie gatunków inwazyjnych wykonuje się raz na kilka lat na wysokości ok. 0,5 – 1 m nad ziemią, co 
ułatwia ponowne przeprowadzenie prac w kolejnych latach. Cięcie u większości gatunków generuje 
wzrost odrośli pędowych. Podejmuje się również bardziej radykalne działania w ramach, których 
eliminację drzew przeprowadza się przez usunięcie ich wraz z szyją 
korzeniową – wyrwanie, wykopanie. Zdecydowana większość 
działań prowadzona jest na terenach objętych ochroną czynną           
i krajobrazową. Z uwagi na rozprzestrzenianie się gatunków 
inwazyjnych, także w obszarach objętych ochroną ścisłą (Karpaty, 
Wilków, Sieraków) prowadzone są prace dążące do eliminacji 
czeremchy amerykańskiej i robinii akacjowej.

▼ Robinie ścięte na wysokości 
ok. 1 m w obwodzie 
ochronnym Wilków.
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 W Obwodzie Ochronnym Rózin, gdzie inwazja czerem-
chy amerykańskiej, dębu czerwonego i robinii akacjowej uniemoż-
liwia regenerację grądów, po wycięciu gatunków obcego pocho-
dzenia, sadzone są rodzime drzewa. Wprowadzanie lipy drobno-
listnej, klonu zwyczajnego, graba pospolitego do drzewostanów 
sosnowych, których podszyt jest opanowany przez czeremchę 
amerykańską, jest skutecznym sposobem na niemal całkowite 
wyeliminowanie gatunku obcegoi jednocześnie przebudowanie drzewostanu. Efekt ten osiąga się 
dzięki wykorzystaniu konkurencyjnej roli gatunków rodzimych, które z czasem zacieniając dno lasu 
powodują, że siewki czeremchy amerykańskiej obumierają. Jednak do tego czasu konieczne są 
zabiegi pielęgnacyjne, ograniczające wzrost gatunków niepożądanych.

 W projekcie przewidziano również działania związane z ograniczaniem inwazyjnych 
gatunków zielnych, w tym nawłoci późnej i kanadyjskiej, winobluszczu oraz rdestowców. W zależno-
ści od gatunków prowadzone są zabiegi polegające na: koszeniu, wyrywaniu lub wykopywaniu 
(ręcznym lub z użyciem koparki) całych roślin wraz z systemem korzeniowym. Działania mają na celu 
likwidację części stanowisk.

▲ Pędy rdestowca sięgają ponad 
2 m w głąb ziemi, dlatego ich 
usuwanie wymaga użycia 
koparki. 
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 Istotnym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest wykup gruntów prywatnych, 
znajdujących się na pasach wydmowych w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, na cele 
ochrony przyrody. W projekcie zaplanowano wykup ok. 50 ha gruntów, w tym 5 gospodarstw 
zabudowanych. Wykup dotyczy najczęściej pojedynczych, rozrzuconych, często wąskich i długich 
działek, rozdzielających obszary objęte ochroną czynną.
 Wykupy gruntów prywatnych są realizowane od 1975 r., kiedy to Rada Ministrów podjęła 
uchwałę nr 139/75 „w sprawie przejęcia przez państwo w drodze wywłaszczenia gruntów położo-
nych w Kampinoskim Parku Narodowym”. Od tego momentu prowadzony jest program wykupu 
gruntów na podstawie dobrowolnych umów kupna-sprzedaży, który objął blisko 13 700 ha. 
Dotychczas wykupiono na rzecz skarbu państwa i na własność Parku ponad 11 250 ha, tj. 82% 
planowanej powierzchni do wykupu. Zawarto ponad 4000 aktów notarialnych. Z 67 wsi podlegają-
cych wykupowi tylko w sześciu wykupiono mniej niż 50% gruntów. W 48 miejscowościach wyku-
piono ponad 80% terenów. Niektóre wsie położone w granicach Parku zostały wykupione w całości. 
Obecnie do wykupu na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego pozostało ok. 2400 ha.
  Realizowanie programu wykupu jest bardzo istotnym przedsięwzięciem, które eliminuje 
fragmentację ekosystemów i antropopresję. Wyraźnie zmniejszają się zagrożenia związane z działal-
nością człowieka: pożary, niekontrolowana penetracja ludzi poza szlakami turystycznymi, nielegalna 
zabudowa, zamierzenia inwestycyjne, dzikie wysypiska śmieci. Maleje również niebezpieczeństwo 
rozprzestrzeniania się obcych gatunków roślin z działek prywatnych do ekosystemów Puszczy 
Kampinoskiej. Po wykupieniu zabudowanej działki, wyburzane są wszystkie budynki, usuwana jest 
istniejąca infrastruktura np. szamba, ogrodzenia, a teren przywracany jest przyrodzie.
 Na wszystkich wykupowanych gruntach, przed przystąpieniem do realizacji zadań ochron-
nych, przeprowadzana jest ich ocena pod kątem wartości przyrodniczych, w konsekwencji czego 
proponuje się prowadzenie odpowiednich działań ochronnych. W zależności od zidentyfikowanych 
siedlisk, gatunków i zagrożeń są to, np.: pozostawienie obszaru do naturalnej sukcesji, utrzymanie 
terenów otwartych przez koszenie i odkrzaczanie lub zwalczanie gatunków inwazyjnych.

WYKUPY GRUNTÓW
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Szczotlicha siwa



◄ Fragment mapy 
przedstawiającej 
podział własności 
gruntów 
w Truskawiu. 
Widoczna 
szachownica 
własności 
„parkowej”
 i prywatnej.



KAMPINOSKI PARK NARODOWY

wydmy porośnięte głównie borami 
sosnowymi i mieszanymi, dąbrowami          
i grądami,

bagna, na których rosną olsy, łęgi, grądy, 
łąki i szuwary. 

 Kampinoski Park Narodowy jest jednym  
z 23 polskich parków narodowych i jedynym 
położonym w województwie mazowieckim. Na 
dużą różnorodność zbiorowisk roślinnych Parku 
podstawowy wpływ mają dwa odmienne typy 
krajobrazu:

▲ Olsy są dominującym typem lasu na pasach 
bagiennych .

◄ Bory sosnowe i mieszane porastają niemal 50% 
Puszczy Kampinoskiej.
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   W Parku występuje około 
150 zespołów roślinnych, z czego 
powierzchniowo dominują zespoły 
leśne, zaś liczebnie – nieleśne (ok. 130 
zespołów). Lasy porastają ponad 28 
tys. ha, zajmując ponad 73% powie- 
rzchni Parku.  
Głównymi gatunkami lasotwórczymi są 
sosna, olcha, dąb i brzoza, a zespołami 
leśnymi bory świeże i bory mieszane.
 

► Wiek drzewostanów Puszczy 
Kampinoskiej systematycznie wzrasta,    
a lasy powyżej 100 lat zajmują około 
16% powierzchni leśnej parku.

Systematycznie wzrasta średni wiek drzewostanów, a lasy powyżej 100 lat zajmują około 16% 
powierzchni leśnej Kampinoskiego Parku Narodowego. Bogata flora Parku liczy ponad 1400 gatun-
ków roślin naczyniowych, 250 gatunków mszaków, 1540 taksonów grzybów wielkoowocnikowych 
i ponad 200 gatunków porostów. 100 gatunków 
roślin naczyniowych objętych jest ochroną prawną. 
Fauna została poznana tylko częściowo – dotych-
czas opisano ponad 5000 gatunków. Stwierdzono 
ok. 5000 bezkręgowców, 13 gatunków płazów, 27 
gatunków ryb, 7 gatunków gadów, 215 gatunków 
ptaków (w tym ok. 160 lęgowych) i 54 gatunki 
ssaków.

▼ Relikt glacjalny - chamedafne północna, to 
jeden z najrzadszych gatunków roślin 
naczyniowych w Polsce. Z 9 znanych stanowisk 
dwa znajdują się na terenie Puszczy 
Kampinoskiej.



 Największym zwierzęciem 
Puszczy Kampinoskiej jest łoś, który 
znalazł tu bezpieczną ostoję, najwięk-
szą w centralnej Polsce. Ponadto do 
największych zwierząt żyjących           
w puszczy należą: jeleń, sarna, dzik, 
bielik, bocian czarny, żuraw. Rzadkie, 
duże drapieżniki są reprezentowane 
przez rysia i wilka. Spośród zwierząt 
występujących w Puszczy Kampino-
skiej 200 gatunków jest objętych 
ochroną prawną, przy czym 76 gatun-
ków zagrożonych wyginięciem na 
terenie Polski zostało wpisanych do 
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. 
Objęcie Puszczy Kampinoskiej 
statusem parku narodowego oznacza, 
że ochrona przyrody jest najważniej-
szym zadaniem. Nie oznacza to 
jednak, że Park jest niedostępny. 
Obszar jest udostępniany społeczeń-
stwu, m.in. do celów naukowych, 
edukacyjnych, rekreacji, turystyki czy 
twórczości kulturalnej. Korzystać          
z jego dóbr można według czytelnych 
i jasno określonych zasad. 

▲ Łoś to herbowe zwierzę Kampinoskiego Parku 
Narodowego. 
Restytuowany w latach 50. dzisiaj cieszy się stabilną 
populacją na poziomie ok 350 osobników.

▼ Populacja jelenia szlachetnego w Kampinoskim Parku 
Narodowym od kilku lat wzrasta. 
Obecnie szacowana jest na ok. 340 osobników.



Duża atrakcyjność przyrodnicza, krajobrazowa, edukacyjna i historyczna Parku, jak również położe-
nie w bezpośredniej bliskości aglomeracji warszawskiej powodują, że rocznie odwiedza go około 
miliona turystów. Walory Parku zdobyły uznanie na arenie międzynarodowej. Od 2004 r. główny 
kompleks Kampinoskiego Parku Narodowego o powierzchni 37 640 ha jest obszarem Natura 2000 
PLC140001. 
W 2000 r. Park i jego otulina zostały uznane za Rezerwat Biosfery UNESCO MAB „Puszcza Kampi-
noska”, a od 1999 r. teren Parku stanowi Europejską Ostoję Ptaków.

◄ Po wielu 
dziesięcioleciach 
wilki powróciły do 
Puszczy 
Kampinoskiej.

▼ Panorama 
Warszawy z wieży 
przeciwpożarowej 
na Górze Ojca.



Kampinoski Park Narodowy
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin
tel. +48 22 722 60 01, +48 22 722 60 21
fax: +48 22 722 65 60
e-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
kampinoski.ppn.gov.pl
wydmy.kampinoski-pn.gov.pl
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