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Puszcza Kampinoska, 1:50 000 pobierz PDF Puszcza Kampinoska jest położona w wycinku koryt rzek Wisły
i Bzury zaledwie pół godziny jazdy samochodem na pn.-zach. od Warszawy. Jest to niezwykły obszar

przyrodniczo-kulturowy zwany ?zielonymi płucami? stolicy. Występują tu charakterystyczne dla tego terenu
wydmy śródlądowe pokryte sosnowym lasem; między nimi rozciągają się obszary bagienne porośnięte

drzewostanami olszowymi. Flora jest różnorodna, od roślinności siedlisk suchych po roślinność bagienną i
torfową. Bogata jest również fauna w której przeważają ssaki leśne: łosie, dziki, lisy, bobry. Najcenniejsze
fragmenty Puszczy objęte są ochroną Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest to ewenement na skalę
europejską! - jest to jedyny w Europie Park Narodowy bezpośrednio graniczący ze stolicą państwa.

Zmienność krajobrazu, duże urozmaicenie szaty roślinnej, pomniki i rezerwaty przyrody sprawiają, że jest to
ciekawy teren do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Najlepszym sposobem poznania puszczy jest

wędrówka po niej - liczne oznakowane szlaki turystyczne pozwalają na zwiedzanie najciekawszych miejsc o
każdej porze roku. Walory przyrodnicze łączą się z pamiątkami historycznymi, zabytkami i miejscami

pamięci narodowej. Wokół niej, w miejscowościach leżących na terenie parku i otuliny znajdują się liczne
zabytki architektoniczne m.in.: Muzeum F. Chopina w Żelazowej Woli, klasztor w Czerwińsku, kościoły w
Brochowie, Starych Babicach, Zakroczymiu oraz liczne pałace i dworki otoczone parkami np. w Lipkowie,
Tułowicach, Zaborowie i Lesznie. Ciekawostką historyczną północnych obszarów puszczy są Olendrzy. To
dawni osadnicy holenderscy, a później niemieccy, mający umiejętność obcowania z przyrodą, żywiołem
wodnym i czerpania z tego korzyści. Po dzień dzisiejszy istnieją ślady ich gospodarki - nieliczne domy

stojące na wzgórkach, cmentarze i kapliczki. Teren parku i puszczy jest naturalnym laboratorium dla licznych
instytucji naukowych, wyższych uczelni oraz miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców aglomeracji

warszawskiej. Puszcza Kampinoska to malutkie muzeum narodowe, dlatego starajmy się o nie dbać i
szanować, pamiętając o przyszłych pokoleniach aby i one mogły uczestniczyć w wielkiej turystycznej

przygodzie...
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