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Mapa działań technicznych i nietechnicznych (Narzędzie nr 8) 
 
Praca koncentrowała się na opracowaniu i przedstawieniu kompleksu działań 

technicznych i nietechnicznych (przyrodniczych), których wykonanie jest niezbędne 

dla ochrony walorów przyrodniczych obszarów mokradłowych w Kampinoskim Parku 

Narodowym. Mapa działań w powiązaniu z katalogiem działań technicznych 

i nietechnicznych pozwala na określenie proponowanych zmian w środowisku KPN 

oraz na prognozowanie zmian w systemie hydrologicznym. Szczegółowy zakres prac 

obejmuje: 

– ocenę możliwości retencjonowania wód własnych dla poprawy struktury bilansu 

wodnego, 

– wskazanie najkorzystniejszych sposobów poprawy warunków wodnych na terenie 

KPN, 

– ustalenie priorytetów podejmowanych działań, 

– ocenę zagrożeń i utrudnień społeczno-ekonomicznych w realizacji założonego celu, 

– orientacyjną ocenę kosztów realizacji planowanych działań. 

Przy opracowywaniu efektywnych działań dla poprawy warunków wodnych brane 

są pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, krajobrazowe, jak również strefy 

hydrodynamiczne występujące w graniach Parku oraz w jego sąsiedztwie. 

Wyniki przedstawione są w postaci mapy numerycznej, na której zaznaczane 

są lokalizacje proponowanych działań oraz zasięg tych działań na stan wód podziemnych. 

Wskazane zostały miejsca lokalizacji takich działań jak: likwidacja rowów odwadniających, 

ograniczenie przepustowości hydraulicznej cieków, meandryzacja prostych odcinków cieku, 

hamowanie odpływu wody z terenów wydmowych oraz z dolin bagiennych, podwyższenie 

poziomu wód powierzchniowych (stałe lub regulowane), warunki doprowadzenia 

dodatkowych ilości wody z Wisły. 

Opis proponowanych działań obejmuje wykonanie spodziewanych skutków 

hydrologicznych i przyrodniczych, ograniczeń wynikających z uwarunkowań przyrodniczych 

i społeczno-gospodarczych, oraz – zagrożeń, jakie mogą wynikać na skutek realizacji działań 

technicznych i nietechnicznych. 
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Piętrzenie na Łasicy wykonane przez bobry, km 26+120 
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Istniejąca sieć hydrograficzna i budowle hydrotechniczne w rejonie Kampinoskiego Parku 
Narodowego 

 
Prognostyczna mapa prac hydrotechnicznych wg Planu Ochrony Kampinoskiego Parku 
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Narodowego 
 

 
Przykładowy wariant (1a) doprowadzenia wód z Wisły do obszaru KPN (nie zrealizowany 
projekt z połowy ubiegłego wieku) 
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Kanał Zaborowski km 21+500, wymagana trwalsza budowla piętrząca 
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Nowoczesna zastawka z przepławką na Kanale Olszowieckim km 2+900 
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Jeden z jazów na Kanale Łasica km 26+575 (Aleksandrów) w kwietniu 2009 r. Jaz powinien 
już piętrzyć wodę. Wymagana przebudowa jazu na potrzeby precyzyjnego regulowania 
poziomu piętrzenia 
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Tama bobrowa w okresie zimowym na Kanale Zaborowskim km 1+210. Piętrzenie wpływa 
na zasilanie wód podziemnych terenów przyległych 


