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List znad Wisły od autorów do tropicieli, 
czyli co, gdzie, jak i po co?

Drogi Czytelniku!
Przewodnik jest książką specyficzną, w której autorzy prowadzą czytelników znanymi 
sobie ścieżkami do różnych miejsc i obiektów, wskazując oraz opisując w miarę szcze-
gółowo drogę, krajobrazy i ich atrakcyjne elementy: przyrodnicze oraz kulturowe. Nasz 
przewodnik nie jest klasycznym, tak rozumianym zbiorem wiedzy na temat Wisły i krajo-
brazów nadrzecznych. W trakcie spacerów nadwiślańskich prowadzimy z Tobą serdeczny 
dialog, jednocześnie uchylając rąbka tajemnicy. Nie odsłaniamy jej w całości, pragniemy 
bowiem, byś miał przyjemność w jej samodzielnym odkrywaniu i smakowaniu. Oczywiście 
przede wszystkim proponujemy poznawanie Wisły i jej wartości poprzez bezpośredni z nią 
kontakt. Tym samym nakłaniamy Cię do aktywnego wypoczynku nad rzeką.

Chcemy, byś wraz z nami obserwował nadwiślańską przyrodę: badał cechy oraz walory 
Wisły, m.in. jej brzegów i wybranych fragmentów dna doliny, a także rozpoznawał różne kra-
jobrazy kulturowe oraz sposoby gospodarowania rzeką i przestrzenią do niej przynależną. 
Przeszliśmy (i przepłynęliśmy) wielokrotnie odcinek warszawskiej i podwarszawskiej Wisły 
w różnych porach dnia i roku. Wyobrażaliśmy sobie wówczas, że jesteś z nami i prowadzi-
my ze sobą rozmowę. Tworzymy małą, dobrze rozumiejącą się grupę wiślanych tropicieli, 
którzy widzą, słyszą i odczuwają rzekę wraz z jej przestrzenią. Ale każdy z nas postrzega ją 
trochę inaczej, więc mówi do pozostałych: „Zatrzymaj się, zobacz, zaobserwuj”, pyta: „Czy 
słyszysz? Czy czujesz?”, zachęca: „Dotknij, sprawdź, zejdź”. Dzielimy się wiedzą, umiejętno-
ściami i doświadczeniem – czujemy radość, że jesteśmy razem, że Ty jesteś z nami...

Zakładamy, że owo oswajanie rzeki prowadzić Cię będzie do zadzierzgnięcia z nią bli-
skich więzów. Przypuszczamy, że proces ten będzie przebiegać w podobny sposób, jak go 
opisał Antoine de Saint-Exupéry w „Małym Księciu” w odniesieniu do zawiązywania się 
przyjaźni między Lisem i Małym Księciem.

Co?
Naszą bohaterką jest Wisła z jej wspaniałymi walorami przyrodniczymi (docenianymi 
głównie przez obcokrajowców, w myśl wciąż aktualnego, niestety, powiedzenia Stanisława 
Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”). Na nie 
zwrócimy największą uwagę. Ale wydobędziemy też jej wartości społeczne, a zwłaszcza 
kulturowe – równie drogocenne.

Szkieletem konstrukcyjnym przewodnika są tematy przedstawione w spisie treści. 
Znajdziesz w nich różne wątki dotyczące np. cech Wisły, jej funkcji, zróżnicowania, zmien-
ności, zależności itp.



6

W tekście i tablicach ze zdjęciami odnajdziesz nieco inne „szufladki tematyczne” (np. 
ławice i kępy; drzewa nadwiślańskie; niebo nad Wisłą itp.). Naszym zamysłem było bo-
wiem krzyżowanie różnych tematów i wątków po to, by zwrócić uwagę na fenomen Wisły 
– jej bogactwo przyrodnicze i kulturowe.

Gdzie?
Będziemy Cię prowadzić wzdłuż Wisły, na dwóch odcinkach rzeki: warszawskim oraz pod-
warszawskim.

Niekiedy też poprowadzimy Cię w poprzek doliny Wisły, od skarpy wiślanej lub wałów 
wiślanych (a czasem terenów leżących poza nimi, na tzw. zawalu) przez obszary zalewo-
we do brzegów i koryta rzeki.

Jak?
Zapraszamy Cię do rozwijania takich umiejętności, jak m.in. orientowanie się w terenie, 
obserwowanie i słuchanie, wyróżnianie, rozpoznawanie, analizowanie, oznaczanie, po-
równywanie, szkicowanie, fotografowanie itp. Zwracaj uwagę na obrazy („oblicza”) rzeki 
i jej brzegów, kolorystykę, odgłosy i zapachy; zachęcamy do wielozmysłowego odbioru Wi-
sły, jej doznawania, a także uświadamiania sobie własnych odczuć i emocji względem niej.

Zapewne zauważysz różnice w konstrukcji poszczególnych rozdziałów i sposobie 
przekazywania treści. Teksty przez nas napisane nieco różnią się stylem, bowiem pomi-
mo tego że oboje podobnie postrzegamy Wisłę, przyrodę nadwiślańską i jej wartości, to 
każdy z nas trochę inaczej o niej mówi i pisze, bo inaczej ją przeżywa, ma inne doświad-
czenia zawodowe (geograficzne, biologiczne) – „nosi trochę inne okulary poznawcze”. 
Mamy nadzieję, że owo zróżnicowanie nie będzie Ci przeszkadzać, a właśnie stanie się 
interesujące. Pomoże Ci uzmysłowić sobie, które „okulary” bardziej pasują do Twojego 
sposobu poznawania i odbioru świata, które chętniej byś założył do odkrywania Wisły. 
A może warto mieć i jedne, i drugie?

Po co?
Celem naszej publikacji jest zwrócenie Twojej uwagi na cechy i walory Wisły oraz obszarów 
leżących w jej bezpośrednim sąsiedztwie, w dolinie rzeki, na wartości przyrodnicze, kultu-
rowe i estetyczne, nie zawsze dostrzegane. Nie pominiemy użytkowego znaczenia Wisły – 
rzeki służącej zaspokajaniu rozmaitych ludzkich potrzeb, a nawet zachcianek. Pragniemy 
także zwrócić uwagę, że nie tylko my, ludzie, jesteśmy użytkownikami Wisły czy gośćmi 
nad jej wodami. W niej, nad nią i przy jej brzegach znajdują schronienia i trasy wędrówek 
inne istoty żyjące. Wisła służy wszystkim.

Naszym celem jest wzbudzenie i rozwijanie w Tobie, Czytelniku, emocjonalnego, pozy-
tywnego stosunku do Wisły. Pragniemy, byś dostrzegł w niej rzekę urodziwą i niepowta-
rzalną oraz traktował ją jako „swoją”, rodzinną. Aby to było możliwe, trzeba zanurzyć się 
w jej piękno, doświadczyć jej wartości. Wyruszaj zatem z nami nad jej brzegi. Zobacz, co 
odbija się w jej wodach. Ujrzyj w niej jak w zwierciadle także swoją twarz. Uśmiechnij się 
wówczas do Wisły. A potem noś ją w sercu i mów o niej innym – wyłącznie dobrze, bo na 
to zasługuje.

Joanna Angiel i Dariusz Bukaciński
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KROK 1. Na które ścieżki się wybrać?

Możliwość obserwowania, doświadczenia i przeżycia tego, o czym piszemy w przewodni-
ku – czyli okazję do stania się wnikliwym obserwatorem i tropicielem przyrody – dadzą Ci 
nadwiślańskie spacery.

W celu odkrywania Wisły, jej doliny i żyjących tu ludzi, a także poznawania krajobra-
zów nadwiślańskich oraz sposobów zagospodarowania i użytkowania tutejszych terenów, 
proponujemy Ci dwie trasy. Wybór tych odcinków podyktowany był głównie zróżnicowa-
niem w ich obrębie koryta rzeki, krajobrazów (w różnym stopniu przekształconych przez 
człowieka), a także odmiennym zagospodarowaniem doliny Wisły.

Do przewodnika dołączone zostały dwie mapy (na jednym arkuszu), na których znaj-
dziesz owe odcinki. Nie zaznaczyliśmy ich sygnaturą liniową, aby nie przysłaniać innych 
treści mapy. Jako przyszły tropiciel rozłóż teraz przed sobą stosowną mapę i przeczytaj 
poniższy tekst, jednocześnie odszukując opisane przez nas elementy i obiekty.

Odcinek warszawski – do przejścia ok. 8 km
Proponowany przez nas warszawski odcinek Wisły biegnie najpierw lewym brzegiem rzeki 
od Centrum Olimpijskiego (Żoliborz) do mostu Gdańskiego, a następnie mostem na prawy 
brzeg i dalej tym brzegiem do mostu Łazienkowskiego. Tutaj następuje przejście na lewy 
brzeg rzeki, gdzie trasa prowadzi do mostu Poniatowskiego. Dalej trzeba przejść tym mo-
stem na prawy brzeg Wisły do Stadionu Narodowego.

Pamiętaj, że idąc od mostu Gdańskiego do Łazienkowskiego prawym brzegiem, wę-
drujesz „pod prąd”, czyli w górę rzeki; poruszasz się w kierunku południowo-wschod-
nim (SE), a więc „pod słońce”. Drogę od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego pra-
wym brzegiem pokonujesz „z prądem” (czyli w dół rzeki), na północny zachód (NW), 
mając słońce za plecami. Informacja ta może Ci się przydać podczas planowania tra-
sy, zwłaszcza gdy będziesz prowadzić obserwacje oraz wykonywać dokumentujące je 
zdjęcia.

Kilka razy zachęcimy Cię do zboczenia z głównej ścieżki i pospacerowania dwoma 
innymi mostami (tam i z powrotem), które znajdują się po drodze: Śląsko-Dąbrowskim 
i Świętokrzyskim. Obserwacje Wisły, jej doliny, nadwiślańskich łąk i łęgów prowadzone 
z mostów dają inną perspektywę niż na trasie wiodącej wzdłuż rzeki.

Uwaga: na wysokości Cytadeli przy ścieżce rowerowej na lewym brzegu rzeki znaj-
dziesz białą tablicę z wyciętą liczbą 516. Jest to zapis kilometrażu szlaku żeglownego Wi-
sły, liczonego od miejsca, gdzie Przemsza uchodzi do Wisły, aż do ujścia Wisły do morza. 
Dzięki takim tablicom umieszczonym wzdłuż biegu rzeki masz możliwość zorientowania 
się w długości pokonywanej przez Ciebie trasy.
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Odcinek podwarszawski – do przejścia 5–6 km
Drugi fragment Wisły, który polecamy do penetrowania, znajduje się na północny wschód 
od Warszawy, tuż za jej granicami administracyjnymi. Trasa ciągnie się wzdłuż lewego 
brzegu Wisły na wysokości Kiełpina, Dziekanowa oraz Pieńkowa.

W zależności od wybranej przez Ciebie wiodącej tematyki pójdziesz wąskimi ścieżkami 
albo nad samą rzeką (tematy takie, jak np.: dolina Wisły; rytmy rzeki; brzegi rzeki; spotka-
nia z Wisłą; ptaki koryta Wisły; częściowo również nadwiślańskie łęgi), albo wśród łęgów 
i łąk (tematy takie, jak np.: nadwiślańskie łęgi i łąki, ptaki nadrzecznych zadrzewień i łąk). 
Jeśli zdecydujesz się na poznanie przeciwpowodziowego wału wiślanego oraz krajobra-
zów nadwiślańskich, ścieżka poprowadzi Cię po koronie wału od Kępy Kiełpińskiej (km 534 
kilometrażu Wisły) przez Dziekanów (km 537) po Pieńków (km 539).

Ważne: poznanie niektórych zagadnień będzie wymagać przejścia całych tras, ale 
w większości przypadków wystarczy spenetrowanie tylko pewnych ich odcinków czy też 
dotarcie do wybranych miejsc. Niektóre tematy wymagają spacerów i obserwacji przyrody 
zarówno wzdłuż, jak i w poprzek doliny Wisły (np.: dolina rzeki; tropy, ślady, głosy; gatun-
ki rodzime i obce). Oczywiście w poszczególnych rozdziałach poinformujemy Cię o takiej 
sytuacji.

Mapa jako Twoje wsparcie i „przyjaciel”
Planując trasy nadwiślańskich wypraw, korzystaj z map dołączonych do przewodnika. Są 
one niezawodne. Abyś mógł się lepiej zorientować w położeniu danego odcinka, możliwo-
ści dojazdu czy dojścia, nasze mapy:

 ∫ zazębiają się pod względem powierzchni;
 ∫ obejmują znacznie większy obszar niż proponowane do przemierzenia odcinki Wisły;
 ∫ zawierają bogatszą treść, niż by to wynikało z potrzeb poznawczych dotyczących 

penetrowanego obszaru wzdłuż rzeki.
Wykorzystując podstawową umiejętność czytania mapy, w tym skali (tutaj jest to 

podziałka liniowa), zaplanujesz trasę wyprawy, określisz jej długość oraz w każdej chwili 
będziesz wiedział, gdzie się znajdujesz i jaki dystans już pokonałeś, a jaki masz jeszcze 
przed sobą.
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Nadwiślańskie ścieżki w Warszawie
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Nadwiślańskie ścieżki na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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KROK 2. W jaki sposób tam dotrzeć?

Jak dotrzeć komunikacją miejską do Wisły na odcinku warszawskim

Dla lepszego unaocznienia sobie możliwości dojazdu, o których piszemy poniżej, 
wejdź na stronę internetową http://www.ztm.waw.pl/mapa/mapa_5.htm, na któ-
rej wyświetli się mapa komunikacji miejskiej w Warszawie.

Aby dotrzeć na wskazany przez nas warszawski odcinek Wisły od strony Warszawy lewo-
brzeżnej, możesz wybrać jedno z szeregu rozwiązań komunikacyjnych, zależnie od miej-
sca, w którym się znajdujesz.

Oto nasze propozycje (nie wyczerpują one wszystkich możliwości):

1. Jedziesz metrem (I linia, której trasa wiedzie generalnie równolegle do osi rzeki), 
po czym przesiadasz się do tramwaju lub autobusu, który zawiezie Cię nad Wisłę (trasy 
komunikacyjne wiodące przez mosty). Na przykład:

 ∫ Wysiadasz z metra na stacji Politechnika.
 Stamtąd jedziesz autobusem linii zwykłej, który ma przystanek nad Wisłą (Torwar) 

lub przejeżdża mostem Łazienkowskim na drugi brzeg (przystanek Wał Miedzeszyń-
ski). Uwaga: Oba przystanki są na żądanie.

 ∫ Wysiadasz z metra na stacji Centrum.
 Przesiadasz się do tramwaju którejkolwiek linii w kierunki Pragi. Wysiadasz na le-

wym brzegu Wisły (przystanek Most Poniatowskiego) lub na prawym (Rondo Wa-
szyngtona).

 ∫ Wysiadasz z metra na stacji Świętokrzyska.
 Idziesz 50 m do ul. Królewskiej, stamtąd masz autobus linii nr 102, który dowozi Cię 

do mostu Świętokrzyskiego (przystanek na żądanie Pomnik Syreny – brzeg lewy) lub 
na drugi brzeg rzeki (przystanek na żądanie Wybrzeże Szczecińskie).

 Uwaga: Po otwarciu II linii metra będzie można dojechać nią nad Wisłę ze stacji 
Świętokrzyska do stacji Centrum Nauki Kopernik na lewym brzegu lub Stadion Naro-
dowy na prawym (http://www.metro.waw.pl/ii-linia-metra-109.html).

 ∫ Wysiadasz z metra na stacji Ratusz-Arsenał.
 Przesiadasz się do tramwaju dowolnej linii, który jedzie przez most Śląsko-Dąbrow-

ski w kierunku Pragi. Wysiadasz na brzegu lewym (przystanek Stare Miasto) lub pra-
wym (Park Praski).
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 ∫ Wysiadasz z metra na stacji Dworzec Gdański.
 Przesiadasz się do tramwaju dowolnej linii jadącego w kierunku Pragi. Wysiadasz 

na lewym brzegu Wisły (przystanek Most Gdański) albo na prawym (przystanek Wy-
brzeże Helskie).

 ∫ Wysiadasz z metra na stacji Plac Wilsona.
 Przesiadasz się do autobusu linii nr 114 w kierunku Bródna-Podgrodzia i jedziesz 

do przystanku na żądanie Centrum Olimpijskie. Możesz też wsiąść do autobusu linii 
nr 185 (kierunek Ursynów), który ma przystanki przy Centrum Olimpijskim, Cytadeli 
i moście Gdańskim.

2. Wzdłuż lewego brzegu Wisły w bezpośrednim jej sąsiedztwie kursuje wspomnia-
ny wyżej autobus linii nr 185. Możesz nim dojechać do przystanków zlokalizowanych 
blisko rzeki, takich jak: Torwar (spacer przez most Łazienkowski), Most Poniatowskiego, 
Pomnik Syreny (spacer przez most Świętokrzyski), Nowy Zjazd (przejście przez most Ślą-
sko-Dąbrowski), Most Gdański, Cytadela, Centrum Olimpijskie.

Polecamy Ci transport publiczny, dzięki któremu jesteś wolny od konieczności 
powrotu w to samo miejsce, jak by to było w przypadku samochodu.

Odradzamy korzystanie z komunikacji rowerowej (ale nie dlatego, że jeste-
śmy jej przeciwnikami – wprost przeciwnie), ponieważ w przypadku proponowa-
nych przez nas rozmaitych aktywności poznawczych rower utrudniałby lub wręcz 
uniemożliwiałoby ich realizację.

Jak dotrzeć komunikacją miejską do Wisły  
na odcinku Kępa Kiełpińska – Dziekanów – Pieńków
Proponujemy Ci skorzystanie z komunikacji miejskiej między Warszawą – przez Łomian-
ki, Dziekanów i Pieńków – a Czosnowem lub Palmirami albo Sadową. Bieżące informa-
cje znajdziesz na stronach internetowych Łomianek: http://www.kmlomianki.info/index.
php?bo=rozklad_1_4_2014/rozklad_bis oraz http://www.kmlomianki.info.

W Warszawie musisz się dostać do stacji metra Marymont. Stamtąd z pętli autobu-
sowej kursują autobusy trzech linii BIS: BIS Czosnów, BIS Palmiry i BIS Sadowa. Bilety 
kupisz u kierowcy.

 ∫  Aby dostać się nad Wisłę na wysokości Kępy Kiełpińskiej, pojedź autobusem któ-
rejkolwiek z wymienionych wyżej linii BIS do przystanku Kiełpin Cmentarz. Jest to 
strefa komunikacyjna B. Od przystanku idź ul. Armii Poznań, następnie ul. 6 Pułku 
Piechoty (koło stadniny koni Lider) i na wysokości kapliczki skręć w prawo (na pół-
noc) do wału przeciwpowodziowego i dalej nad Wisłę. Odległość od przystanku do 
wału wynosi 3,5–4 km.

 ∫  Jeśli chcesz dotrzeć nad Wisłę na wysokości Dziekanowa Polskiego, pojedź au-
tobusem BIS Czosnów lub BIS Palmiry do przystanku Dziekanów Polski Zachód. 
Znajduje się on na ul. Rolniczej w pobliżu szkoły, na wysokości zachodniego brzegu 
Jeziora Dziekanowskiego; jest to strefa komunikacyjna B). Przejdź jeszcze kilkana-
ście metrów ul. Rolniczą w kierunku Pieńkowa (Łomny, Czosnowa) i skręć w prawo 
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w polną drogę (szlak turystyczny i rowerowy). Po ok. 100 m dojdziesz do wału prze-
ciwpowodziowego, a gdy go przekroczysz, znajdziesz się na nadwiślańskich łąkach.  
Możesz także pojechać autobusem BIS Sadowa do przystanku ul. Podróżna (po 
skręcie z ul. Rolniczej w lewo). Cofnij się kilka metrów do ul. Rolniczej, następnie 
skręć w nią w lewo, miń szkołę, a potem po 30 m skręć w prawo w polną drogę (szlak 
turystyczny i rowerowy). Po ok. 100 m dojdziesz do wału przeciwpowodziowego.

 ∫ Jeśli chcesz rozpocząć spacer od Pieńkowa, pojedź autobusem BIS Czosnów lub 
BIS Palmiry do przystanku na żądanie Pieńków Sklep (strefa komunikacyjna C). 
Skręć z ul. Rolniczej przy krzyżu w prawo w ul. Nadwiślańską. Po przejściu ok. 700 m 
będziesz na wale przeciwpowodziowym.

 ∫ Do Warszawy wrócisz autobusem BIS Metro Marymont.
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(źródło: http://www.kmlomianki.info/rozklad_1_4_2014/schematy_linii/bis_czosnow.jpg)

Trasa autobusu BIS: Metro Marymont – Czosnów; dane: styczeń 2015 r.

(źródło: http://www.kmlomianki.info/rozklad_1_4_2014/schematy_linii/bis_sadowa.jpg)

Trasa autobusu BIS: Metro Marymont – Sadowa; dane: styczeń 2015 r.



21

KROK 3. Elementarz tropiciela wiślanej przyrody,  
czyli co powinieneś wiedzieć przed wyprawą,  
w jej trakcie i po zakończeniu

Wprowadzenie
W ostatnich latach obserwujemy dość powszechny trend powrotu do natury. Zazwyczaj 
ma on charakter weekendowej ucieczki z miasta w miejsca, gdzie jest ciszej, gdzie moż-
na powędkować, spacerować, pojeździć rowerem, popływać kajakiem lub odpocząć pod 
namiotem. Jeżeli jednak nie masz czasu lub możliwości, aby opuścić miasto na dwa dni, 
znajdź kilka godzin na wyprawę nad warszawską i (lub) podwarszawską Wisłę.

Połącz też przyjemne z pożytecznym. Co mamy na myśli? Jedynie to, abyś będąc nad 
Wisłą, nie tylko patrzył, ale też ZOBACZYŁ, POZNAŁ i ZAPAMIĘTAŁ. Odkrywanie tajemnic 
przyrody zapewni Ci dreszczyk emocji; będziesz miał też satysfakcję, czując głębszy sens 
tego spaceru. Przekonasz się, że poznawanie przyrody jest pasjonujące, wcześniej jednak 
musisz się do tego odpowiednio nastawić, nie tylko mentalnie. Powinieneś wiedzieć, jak 
się przygotować do poznawania (rozpoznawania), „co w trawie piszczy”, oraz jak prowa-
dzić obserwacje i robić notatki przyrodnicze.

Do wykonania nie tylko w domu
Zanim wyruszysz na wyprawę, która oprócz przyjemnej w założeniu ma być także ak-
tywnie poznawcza, zastanów się, co będzie jej celem. Czy np. poznawanie ptaków rzeki, 
a może spotkanie z innymi zwierzętami, czy poszukiwanie i rozpoznawanie śladów i tro-
pów lub głosów przyrody? Oczywiście nie oznacza to, że inne aspekty przyrodnicze nie 
będą Cię interesować, niemniej jednak decyzja, co będzie „tematem przewodnim”, po-
zwoli Ci lepiej przygotować się do obserwacji i notowania ich wyników.

1. Rozpocznij od zapoznania się z polecaną przez nas literaturą dotyczącą wybra-
nego zagadnienia. W rozdziałach „faunistycznych” naszej książki podstawowe zadanie 
terenowe i cel to ROZPOZNAĆ. Zapewne od razu nasunie Ci się pytanie, ile gatunków 
zwierząt napotkasz na swojej drodze. Będzie to zależało od pory roku i pory dnia; naj-
częściej – od kilku do maksymalnie kilkunastu w przypadku płazów, gadów i ssaków 
oraz od kilkunastu do kilkudziesięciu w przypadku ptaków. W tym miejscu odsyłamy 
Cię do tabelarycznych spisów, dołączonych do kilku rozdziałów. Znajdziesz tam listę 
gatunków, które masz szansę zobaczyć (usłyszeć) z większym prawdopodobieństwem 
niż inne. Będzie to też wskazówka, które zwierzęta powinieneś wypatrzyć (poznać ich 
cechy rozpoznawcze). Spis ten nie odegra jednak swojej roli, jeśli będziesz go trakto-
wać jako zbiór zamknięty. Pamiętaj, że np. liczba gatunków ptaków widywanych w miarę 
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regularnie w dolinie Wisły przekracza 150, podczas gdy przygotowane przez nas listy 
zawierają ok. 100 gatunków.

2. Naukę rozpoznawania ptaków rozpocznij od przypomnienia sobie nazw części cia-
ła i upierzenia, które będą istotne przy identyfikowaniu gatunku. Opisy ptaków zawierają 
bowiem wiele typowo ornitologicznych terminów, a Ty powinieneś być w stanie np. ocenić, 
czy sterówki są długie, czy krótkie, ciemię spłaszczone czy wypukłe, kolor płaszcza czar-
ny czy biały, a kolor skoku czerwony czy żółty. Musisz więc wiedzieć, co to jest sterówka, 
ciemię, płaszcz, skok, barkówka, kantarek i znać jeszcze kilka innych terminów ważnych 
dla rozumienia opisu cech rozpoznawczych gatunku. Objaśnienia, co to jest (np. ciemię) 
i gdzie się znajduje, znajdziesz na schematach, które są umieszczone na pierwszych stro-
nach (ewentualnie na wewnętrznych okładkach) polecanych przez nas przewodników.

3. Kolejnym zadaniem jest trening opisywania wyglądu oraz poznanie zasad noto-
wania obserwacji. Najszybciej nauczysz się opisywać wygląd, jeśli będziesz to robił za-
wsze, kiedy zobaczysz dany gatunek po raz pierwszy, nawet jeśli jest on pospolity i łatwo 
rozpoznawalny. Po co opisywać wygląd ptaków, których rozpoznanie nie sprawia Ci kłopo-
tu? Dobre pytanie! Uwierz, że nigdy nie jest to strata czasu. Opis wyglądu będzie jedyną 
podstawą do zweryfikowania, czy poprawnie rozpoznałeś gatunek. Taki trening zmusi Cię 
do dokładnego przypatrywania się zwierzętom i zapamiętywania ich cech rozpoznaw-
czych. Pozwoli ci też wykonać lepszy opis, kiedy będziesz obserwował gatunki trudne do 
identyfikacji. Wówczas bowiem jakość Twoich notatek będzie decydowała o tym, czy uda 
się ustalić gatunek widzianego ptaka.

Opisując wygląd (ewentualnie robiąc również szkic), używaj poznanych wcześniej 
nazw części ciała – im bardziej precyzyjnie to zrobisz, tym łatwiej Ci będzie porównać 
swoje notatki z opisem cech i ilustracjami przedstawionymi w przewodniku. Na ilustra-
cjach pomocą są strzałki, zwracające uwagę na najważniejsze cechy rozpoznawcze po-
szczególnych gatunków.

Umiejętność opisywania wyglądu możesz doskonalić bez wychodzenia z domu, mając 
przed sobą ilustracje ptaków. Po wykonaniu zadania sprawdź (studiując przewodnik), na 
ile Twój opis pozwoliłby rozpoznać gatunek w terenie.

W opisie obserwacji ptaków powinieneś zawrzeć następujące elementy:
 ∫ sylwetka ptaka siedzącego i w locie – jeśli tylko masz taką możliwość. Zwróć uwagę na 

proporcje różnych części ciała, długość ogona (długi czy krótki) i jego kształt (klinowaty 
czy wcięty; o wciętym mówimy, gdy skrajne sterówki są dłuższe niż pozostałe), kształt 
skrzydeł (krótkie czy długie; zaokrąglone czy zaostrzone; szerokie czy wąskie itd.);

 ∫ wielkość ptaka – niezbędne jest porównanie wielkości z innymi obserwowanymi 
w tym samym czasie gatunkami, które potrafisz rozpoznać. Ocena wielkości jest 
trudna. Wpływa na nią wiele czynników, w tym: odległość, z jakiej prowadzimy ob-
serwacje, warunki pogodowe i pora dnia oraz ubarwienie ptaka (jaśniejsze kolory 
sprawiają, że najczęściej uważamy obserwowany obiekt za większy, niż jest w rze-
czywistości);

 ∫ kształt, długość i kolor dzioba;
 ∫ kształt, długość i kolor nóg;
 ∫ cechy upierzenia poszczególnych części ciała, szczególnie ich kolor;
 ∫ zachowanie – sposób poruszania się (skacze czy chodzi; gdzie go widzimy – na zie-
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mi, na wodzie, w koronie drzewa, na pniu itd.; cechy lotu – jak się porusza w locie, czy 
szybko uderza skrzydłami, czy lot jest falisty, na jakiej wysokości leci itd.);

 ∫ głosy – dobrze jest opisać je własnymi słowami i zanotować charakterystyczne ce-
chy. Poświęcimy temu więcej miejsca w jednym z kolejnych rozdziałów;

 ∫ warunki obserwacji – najważniejszy jest opis warunków oświetleniowych (czy ob-
serwacje prowadziliśmy „pod światło”, czy też mieliśmy oświetlenie za sobą). Ważne 
są też: data, pora dnia, czas trwania obserwacji oraz rodzaj i parametry używanego 
sprzętu optycznego (lornetka, luneta).

Przygotowanie się do prowadzenia notatek w terenie
Pamiętaj, aby nie robić notatek na luźnych kartkach (bardzo łatwo je zgubić), ale w spe-
cjalnie przeznaczonym do tego notesie lub zeszycie. Wykorzystaj też opracowane przez 
nas tabele ze spisem gatunków (załączniki do niektórych dalszych rozdziałów).

Notes (zeszyt) powinien być trwały i odpowiedniej wielkości. W zbyt małym notatki 
będą nieczytelne, a z kolei za duży będzie niewygodny w użyciu w terenie. Nie powinien 
być gruby – pamiętaj, że będziesz go cały czas dźwigać. Proponujemy, abyś zaopatrzył się 
w notes rozmiaru B5 ewentualnie A4 (ale nie większy), w kratkę (ułatwia czytelne notowa-
nie), najlepiej w plastikowej oprawie chroniącej przed wilgocią.

Czym notować?
Najlepiej zwykłym ołówkiem o przeciętnej twardości, np. HB. Jego zaletą jest niezawod-
ność przy każdej pogodzie – nie zamarza, można nim pisać, nawet jeśli kartka lekko zawil-
gotnieje od deszczu, a w czasie upałów wkład się nie rozlewa, jak to się dzieje w przypadku 
flamastrów, cienkopisów i piór. Jedyną wadą notatek robionych ołówkiem jest to, że po 
latach zaczynają się wycierać. Dlatego dla bezpieczeństwa możesz zrobić ich kserokopie 
(przechowuj je miejscu z małym dostępem światła).

Z uwagi na nietrwałość zapisu ołówkiem niektórzy są zwolennikami robienia notatek 
w terenie czarnym długopisem (niebieski i inne kolory szybko blakną). Wkład długopisu 
może jednak zamarznąć zimą lub wylać się latem.

Niezależnie od tego, czy do sporządzania notatek będzie Ci służył ołówek, czy czarny 
długopis, miej przynajmniej jeden zapasowy, na wypadek zgubienia, złamania czy wypi-
sania się. Dobrym sposobem ochrony przed zgubieniem jest noszenie ołówka (długopisu) 
na sznurku na szyi lub przywiązanie go do rękawa, ewentualnie do notatnika.

Wybierając się na wyprawę
Pamiętaj o właściwym ubiorze i zabraniu podstawowego wyposażenia. Ubranie – nigdy nie 
w jaskrawych kolorach – powinno zapewniać swobodę ruchów. Niezbędne będą wygodne 
buty, najlepiej trekkingowe, ewentualnie gumowe (co definitywnie rozwiąże problem rosy, 
nagłego opadu deszczu lub kałuż czy błota), ochraniacze na łydki (tzw. stuptuty) itp. Po-
winieneś mieć też:

 ∫ nakrycie głowy (chusta, kapelusz, czapka), osłaniające przed zimnem i wiatrem je-
sienią oraz zimą, a przed słońcem, komarami i meszkami – latem;

 ∫ okulary przeciwsłoneczne, chroniące przed słońcem lub jaskrawą bielą śniegu;
 ∫ plecak, a w nim lekki płaszcz przeciwdeszczowy i butelkę wody, a w zimie – termos 

z gorącym napojem.
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Dobrym zwyczajem jest zabieranie dodatkowego kompletu odzieży, nieocenionego w ra-
zie przemoczenia, oraz telefonu komórkowego na wypadek konieczności wezwania pomocy.

Do spisu telefonów dołącz numery Komisariatu Policji Rzecznej: 22 603 68 60 i 22 619 
90 77 lub 78. Rozwój techniki spowodował, że zaawansowany technicznie telefon komór-
kowy będzie dla Ciebie nie tylko zabezpieczeniem, ale także ważnym wyposażeniem. Dzięki 
niemu nagrasz głos zwierzęcia, film, zrobisz zdjęcie, ewentualnie użyjesz go jako dyktafonu.

Niezbędna będzie lornetka. Powinna mieć powiększenie nie mniejsze niż 8x i nie więk-
sze niż 15x (najlepiej 10-12x). Konieczne będzie też zabranie przewodnika do rozpozna-
wania wybranej gromady zwierząt, przygotowanych przez nas tabel ze spisem gatunków 
oraz mapy, najlepiej w skali nie mniejszej niż 1 : 10 000, ewentualnie 1 : 20 000. Warto 
wziąć ze sobą również aparat fotograficzny.

Do obserwacji ptaków na rzece bardzo przyda Ci się luneta (najlepiej z obiektywami 
powiększającymi 20–40x). Dzięki niej łatwiej policzysz ptaki w dużym stadzie i je rozpo-
znasz, zwłaszcza osobniki w upierzeniu spoczynkowym (szczegóły – w polecanych przez 
nas przewodnikach).

Kiedy obserwować i co notować?
Aktywność zwierząt zmienia się w ciągu doby. Niektóre płazy, ptaki i ssaki wykazują ak-
tywność nocną, zazwyczaj jednak są to zwierzęta dzienne. Większość z nich najłatwiej zo-
baczysz lub (i) usłyszysz przez pierwszych kilka godzin po wschodzie słońca – do ok. 9.00. 
Drugi szczyt aktywności (w przypadku niektórych gatunków nawet bardziej intensywny 
niż poranny) zaczyna się 3–4 godziny przed zachodem, a kończy się po zachodzie słońca. 
Z kolei główna aktywność większości gadów przypada w środku dnia.

Robiąc notatki w terenie, pamiętaj, że najkrótsza powinna zawierać przynajmniej in-
formacje: co, ile, gdzie i kiedy widziałeś. Notatki powinny być przejrzyste, staranne i czy-
telne. Staraj się zachować stały układ poszczególnych elementów opisu (które wymienimy 
poniżej). Zawsze zapisuj datę, miejsce (trasę), godzinę rozpoczęcia obserwacji (wyprawy) 
i warunki pogodowe.

Ważne jest, abyś określił mniej więcej temperaturę powietrza, siłę i kierunek wiatru, 
stopień zachmurzenia (bezchmurnie, zachmurzenie częściowe, zachmurzenie całkowi-
te), widoczność (bardzo dobra, ograniczona do …. metrów, mgła) oraz rodzaj i intensyw-
ność opadów (brak, mżawka, ulewny deszcz, gęsto sypiący śnieg).

W trakcie obserwacji zapisuj nazwę gatunku, liczbę osobników i rodzaj aktywności (na 
wodzie, na brzegu, w locie, żerujące itd.). Pamiętaj o opisaniu wyglądu ptaków, których 
nie potrafisz rozpoznać. Najlepiej, jeśli zanotujesz także miejsce obserwacji, ewentualnie 
zaznaczysz miejsca stwierdzeń na mapie.

Nie zapomnij zapisać godziny zakończenia obserwacji.

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ umiejętność przygotowania ekwipunku (ubranie, wyposażenie) tak, aby wyprawa 
była równie przyjemna, jak i pożyteczna;

 ∫ umiejętność opisywania nierozpoznanych gatunków;
 ∫ umiejętność sporządzania profesjonalnych notatek przyrodniczych w terenie.
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Odsłona 1. W dolinie Wisły

Czym jest dolina rzeki?
Dolina Wisły, jak każda dolina rzeczna, jest formą rzeźby terenu wymodelowaną w skałach 
podłoża. Stanowi naturalny korytarz, którym rzeka płynęła niegdyś i płynie dzisiaj. Została 
wycięta w minionych epokach geologicznych w skałach i osadach rzecznych na skutek 
niszczącej działalności pra-rzeki. Masy wody spływające w ślad za ustępującymi lądo-
lodami, które powstawały w czasie kolejnych zlodowaceń, wytrwale i skutecznie rzeźbiły 
w osadach polodowcowych potężną, szeroką dolinę pra-Wisły, tak jak tworzy swe dzieło 
architekt krajobrazu.

Elementy i funkcje doliny Wisły
Główną przyrodniczą rolą doliny rzecznej jest odprowadzanie wody płynącej rzeką. Wisła 
zazwyczaj płynie dnem doliny – w korycie, czyli najniżej położonym jej fragmencie. Tak 
się dzieje podczas niskich i średnich stanów wody na rzece, gdy przepływy rzeki również 
są niskie lub średnie. Podczas dużych wezbrań (w tym powodzi) rzeka występuje z kory-
ta i rozlewa się szeroko w dno doliny (patrz: Odsłona 2); wówczas jest zagrożeniem dla 
mieszkających w pobliżu ludzi i ich dobytku.

Powyżej obszaru zalewanego, jakby o stopień wyżej, ale nadal w dnie doliny, rozciąga 
się obszar nadzalewowy. To tutaj osiedlali się ludzie, wiedzieli bowiem, że teren leżący 
niżej – zalewowy – należy do rzeki i lokowanie na nim gospodarstw skazuje je na unice-
stwienie, tu natomiast nie grożą im takie sytuacje.

Powierzchnia terenu zalewowego bywa niewyrównana. Znajdziesz tu rozmaite wyżło-
bienia i rynny – ślady bocznych odgałęzień Wisły. W zależności od stanu wody w rzece 
i od rodzaju podłoża mogą być one suche lub wypełnione wodą, dzięki czemu stanowią 
zróżnicowane środowisko życia.

Dno doliny Wisły: odgałęzienia rzeki okresowo suche lub wypełnione wodą
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Warto przypomnieć, że wszystkie elementy środowiska przyrodniczego (wody, skały, 
klimat, ukształtowanie powierzchni terenu, gleby, zwierzęta, rośliny oraz inne organi-
zmy) są ze sobą ściśle powiązane i zmiana jednego z nich powoduje – jak w efekcie 
domina – zmianę pozostałych. Z doliną Wisły jest tak samo! Jest ona delikatną i mi-
sterną konstrukcją, skomplikowanym tworem, z którym człowiek musi obchodzić się 
rozważnie.

Przekrój poprzeczny doliny Wisły w Warszawie
Gdyby przeciąć dolinę rzeczną w poprzek, to okazałoby się, że jej kształt nieco przypomina 
formę do pieczenia ciasta, ponieważ ma podobnie nachylone boki (zwane zboczami doli-
ny) oraz prawie płaskie, szerokie dno. Są jednak i różnice: forma do ciasta jest zamknię-
ta z czterech stron, a dolina – tylko z dwóch. Ponadto kształt foremki jest symetryczny, 
a doliny rzecznej – nie zawsze. Tak jest w przypadku doliny Wisły w Warszawie, cechującej 
się asymetrią.

Masz możliwość zaobserwowania różnych elementów doliny:
 ∫ skarpy na lewym brzegu Wisły;
 ∫ dna doliny, a w nim terenu zalewowego na praskim brzegu;
 ∫ dwóch brzegów Wisły wyglądających diametralnie różnie (lewy umocniony opaską 

brzegową, wykorzystywany jako bulwar, prawy – uregulowany ostrogami);

Przekrój poprzeczny przez dolinę Wisły w Warszawie (J. Angiel 2007)
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 ∫ sztucznie zwężonego koryta Wisły (szerokość 300–350 m), tzw. gorsetu warszaw-
skiego. Wcześniej istniało tu naturalne przewężenie koryta rzeki, zwane Bramą Pra-
ską: tędy przeprawiano się przez rzekę (brody);

 ∫ wałów przeciwpowodziowych (Wał Miedzeszyński; Wybrzeża: Kościuszkowskie, 
Gdańskie, Gdyńskie; Wisłostrada);

a także ogarnięcia wzrokiem fragmentu przekroju poprzecznego doliny Wisły, na który 
składają się: skarpa na lewym brzegu, dno doliny, lewy brzeg rzeki umocniony opaską 
(bulwar), koryto rzeki, prawy brzeg z ostrogami, teren zalewowy na praskim brzegu.

Najpiękniejszy widok na dolinę Wisły będziesz mieć z lewego brzegu, gdy staniesz na 
górnej krawędzi skarpy, np. na tzw. Gnojnej Górze (obecnie taras widokowy na Starym 
Mieście), skąd do rzeki jest bardzo blisko. Wiedzieli o tych walorach dawni budowniczowie 
rezydencji królewskich i magnackich lokowanych w reprezentacyjnych miejscach na Kra-
kowskim Przedmieściu w Warszawie. Budowle te miały wejścia od ulicy, a salony, tarasy 
widokowe i balkony były skierowane w stronę rzeki.

Najlepszym terenem do obserwowania wysokiej skarpy doliny Wisły jest natomiast 
praski brzeg – na odcinku od mostu Gdańskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Wyróżniki doliny Wisły
Różnorodne wartości doliny królowej naszych rzek są widoczne dla tych, którzy chcą 
(i umieją) patrzeć na nią jako na wspaniały twór przyrody. Trzeba sobie owe wartości 
uzmysłowić, jeśli bowiem mówi się źle o Wiśle, należy pamiętać, że to człowiek ją okaleczył 
i nadal niszczy. Rzeka sama w sobie jest piękna.

Wyróżnikiem doliny Wisły jest wspomniana wysoka skarpa. Ze względu na walory przy-
rodnicze, widokowe, estetyczne, a także kulturowe podlega ona ochronie prawnej. Archi-
tekt i urbanista Zygmunt Skibniewski powiedział kiedyś: „30 km wyniosłej skarpy, gdzie 
bogata przyroda łączy się z historią i unikatowym krajobrazem, jest dla Warszawy tym, 
czym siedem wzgórz dla Rzymu”.

Mieszkańcy terenów nadwiślańskich mogli korzystać z wielowiekowych doświad-
czeń kolonistów holenderskich i niemieckich osiedlających się w Polsce (w delcie 
Wisły już od XIV w., a na warszawskim odcinku – od XVI w.). Budowali oni domy 
i budynki gospodarcze często pod jednym dachem – na tzw. trytwie (terpie), czyli 
sztucznie usypanym pagórku, co gwarantowało, że podczas wezbrań dom znaj-
dzie się ponad poziomem wysokiej wody.

Ukształtowanie terenu w dnie doliny rzeki zazwyczaj sprzyja budowaniu dróg. Jednak 
należy przy tym uwzględnić wahania poziomu rzeki, zwłaszcza poziom wód wezbranio-
wych (powodziowych). W Warszawie tak uczyniono w przypadku budowy wzdłuż Wisły 
m.in. Wisłostrady i Wału Miedzeszyńskiego. Dawna droga wiejska biegnąca przez Łomian-
ki, Dziekanów, Pieńków (obecnie ulica Rolnicza) również stanowi dobry przykład liczenia 
się z rzeką i jej kaprysami wezbraniowymi – położona jest ona na takiej wysokości, gdzie 
nie sięgają duże wezbrania.
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Przewietrzanie Warszawy, czyli Wisła i jej dolina jako otwarte okno
Kierunek osi doliny w Warszawie decyduje o tym, skąd napływa świeże powietrze do sto-
licy. Dzięki znacznej szerokości doliny, która odgrywa rolę korytarza mikroklimatycznego, 
dzielnice leżące nad Wisłą są dobrze przewietrzane. Nie tworzą się tu zastoiska zanie-
czyszczonego powietrza. Wisła ze swoją doliną jest zatem dobrodziejką, bez której klimat 
lokalny w Warszawie byłby inny. Zamiast złorzeczyć, gdy np. stoisz w korku na moście, 
naucz się myśleć o rzece pozytywnie!

Gdzie pójść?
Dokądkolwiek pójdziesz nad Wisłę, znajdziesz się w jej dolinie. Proponujemy Ci zatem 
spacer nad Wisłą.... w dowolnym miejscu w Warszawie, np. na wysokości Cytadeli lub Sta-
rego Miasta albo mostu Poniatowskiego czy Trasy Łazienkowskiej, a poniżej Warszawy 
– najlepiej w okolicach Pieńkowa. Tam, stojąc na wale przeciwpowodziowym, zobaczysz 
spory fragment lewego brzegu doliny Wisły.

Co będzie potrzebne?
Weź ze sobą mapę topograficzno-turystyczną, notatnik, ołówek i aparat fotograficzny.

Proponowane aktywności poznawcze
 Porównaj przebieg doliny Wisły na odcinku warszawskim i dziekanowskim, posłu-

gując się mapą przeglądową lub bardziej szczegółową mapą zamieszczoną w naszym 
przewodniku, albo też mapą w skali 1 : 50 000 „Okolice Warszawy. Mapa topograficz-
no-turystyczna” (Wojskowe Zakłady Kartograficzne).
 Zwróć uwagę na zróżnicowanie kierunków przebiegu doliny Wisły oraz różnice szero-
kości doliny i samego koryta rzeki.

 Zaobserwuj kształt przekroju poprzecznego doliny Wisły w Warszawie:
 ∫ stojąc na górnej krawędzi doliny Wisły i patrząc prostopadle w kierunku rzeki (w po-

przek doliny), np. na wysokości Cytadeli, najlepiej w zimie, gdy na drzewach nie ma 
liści przysłaniających widok;

Widok na dolinę Wisły w Warszawie (w dół Wisły) z mostu Świętokrzyskiego (BP – brzeg prawy)
BP
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 ∫ stojąc w osi doliny, np. na którymś z warszawskich mostów. Proponujemy Ci spotka-
nie z Wisłą i jej doliną na moście Świętokrzyskim lub Śląsko-Dąbrowskim. Stań od 
strony północnej, tak, aby mieć widok na Stare i Nowe Miasto. Jesteś zwrócony twa-
rzą w kierunku płynięcia Wisły: po lewej stronie masz lewy brzeg Wisły, śródmiejski, 
a po prawej – brzeg prawy, praski. Jakie rozpoznajesz obiekty (kościoły, pałace, inne 
charakterystyczne budynki) położone na skarpie wiślanej i w dnie doliny?

 Wybierz się na „spacer przekrojowy” w poprzek doliny Wisły w Warszawie. Wyobraź 
sobie że jesteś kroplą wody, która zatrzymała się na górnej krawędzi zbocza doliny, np. 
na placu Zamkowym, i następnie zdąża ku Wiśle, by ją zasilić. (Niestety, po drodze na-
potkasz przeszkodę – Wisłostradę. Musisz przejść przez tunel, by dotrzeć nad rzekę). 
Zejdź po zboczu doliny w jej dno i obejmij wzrokiem zarys przekroju poprzecznego; 
odczuj szerokość tego fragmentu doliny Wisły: od skarpy do brzegu rzeki. Dystans ten 
można obliczyć na podstawie mapy, ale nie o to chodzi. Rzecz w tym, by zmierzyć go 
swoją miarą, a nade wszystko – osobiście doświadczyć.

 Następnym razem przejdź spod placu Zamkowego przez most Śląsko-Dąbrowski na 
drugi brzeg Wisły, obserwując z innej perspektywy przekrój poprzeczny przez jej doli-
nę.

Widok z mostu Śląsko-Dąbrowskiego wzdłuż osi doliny Wisły
BP

 Po drodze zwróć uwagę, jak współczesne miasto zostało „nałożone” na dolinę Wisły, 
w jaki sposób zagospodarowano tę przestrzeń, jakie funkcje pełnią wybudowane tu 
obiekty. Kieruj się dalej ku brzegowi, aż staniesz w prawie najniższym miejscu doliny. 
Przed Tobą – rzeka.

 Zaobserwuj różnice w kształcie doliny po obu stronach Wisły. Naszkicuj ten kształt 
w notatniku; zaznacz brzeg lewy (BL) i prawy (BP). Napisz, z jakiego mostu wykonałeś 
rysunek.

 Stojąc nad Wisłą w Warszawie (na brzegu lub na moście), poczuj dobroczynny wpływ 
rzeki i jej doliny na lokalny klimat miasta. Doznaje się tego szczególnie wyraźnie 
w upalny dzień. Nad samą rzeką prawie zawsze jest wietrznie! Pamiętając, że Wisła 
na wybranym przez nas odcinku płynie na północny zachód, określ, z jakiego kierunku 
w danej chwili wieje wiatr.
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 Zaplanuj spacer w poprzek frag-
mentu doliny Wisły w Pieńkowie: od 
wału przeciwpowodziowego do brze-
gu rzeki. Zauważ nieobecność pew-
nych naturalnych elementów doliny, 
które były widoczne w Warszawie. 
Zwróć uwagę na różnice w kształcie 
przekroju poprzecznego doliny Wisły 
w Warszawie i pod Pieńkowiem.

 Stojąc na wale przeciwpowodziowym 
w Pieńkowie, Dziekanowie czy Kiełpi-
nie, zaobserwuj, jak użytkuje się ob-
szar zalewany, położony między wałem 
a brzegiem rzeki. Jakie ma on znaczenie przyrodnicze, gospodarcze i społeczne? Po-
równaj ten obszar i sposób jego użytkowania z terenami nadwiślańskimi w Warszawie.

 Przyjrzyj się równoległemu, pasowemu układowi elementów doliny Wisły (podajemy 
je w przypadkowej kolejności), takich jak: koryto rzeki, wał przeciwpowodziowy, pola 
uprawne bądź nieużytki, las i zarośla oraz łąki. Wykonaj w notatniku szkic usytuowania 
tych pasów i podpisz ich nazwy. Wykonaj zdjęcie panoramiczne nadwiślańskiego kra-
jobrazu, na którym ujmiesz wszystkie pasy.

Istnieją i takie możliwości doświadczenia, czym 
jest i jaka jest dolina Wisły w Warszawie

Widok na dolinę Wisły (w górę rzeki) z wału przeciwpowodziowego w Pieńkowie (BL – brzeg lewy, 
BP – brzeg prawy)

BPBL

Aby porównać dolinę Wisły w Warszawie i na północ od stolicy, najlepiej spoj-
rzeć na nią z lotu ptaka. W Warszawie możesz to zrobić na wysokości mostu 
Świętokrzyskiego: wzbić się balonem nad warszawskie łęgi oraz ogarnąć wzro-
kiem Wisłę i jej dolinę. W Dziekanowie i Pieńkowie nie jest to możliwe. Ale za-
wsze będziesz w stanie dokonać porównania za pomocą „czytania krajobrazu” 
wspomaganego czytaniem map, z jednoczesnym pobudzeniem wyobraźni prze-
strzennej.
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Dolina dolnej Wisły pod Gniewem: wysoka (jak 
w Warszawie), niezagospodarowana (inaczej 
niż w Warszawie) skarpa wiślana na lewym 
brzegu rzeki

 Patrząc na dolinę Wisły w Warszawie 
i na samą rzekę, zadaj sobie pytanie: 
jak wyglądały one kiedyś? Może gdyby 
na lewym, wysokim brzegu Wisły nie 
powstało miasto, widok tego obsza-
ru przypominałby obraz widoczny na 
zdjęciu spod Gniewu (podobieństwo 
to przywołał Marek Ostrowski, my wy-
konaliśmy fotografię).
A jak wyglądałaby dolina Wisły i sama 

rzeka w Pieńkowie, Dziekanowie, Kieł-
pinie, gdyby...? Dokończ sam to pytanie 
i odpowiedz.

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ świadomość, czym jest dolina Wisły i jakie jest jej znaczenie;
 ∫ doświadczenie niektórych funkcji doliny na sobie (wiślany wiatr);
 ∫ pozytywne spojrzenie na dolinę Wisły i jej różne wartości;
 ∫ umiejętność dostrzegania zarówno elementów doliny rzeki, jak i jej całości;
 ∫ własny obraz asymetrycznego przekroju poprzecznego doliny Wisły w Warszawie;
 ∫ umiejętność dostrzegania pasowego, korytarzowego układu elementów przyrody 

w dolinie rzeki;
 ∫ umiejętność „czytania” nadwiślańskich krajobrazów;
 ∫ świadomość, jak bardzo różni się zagospodarowanie doliny Wisły w Warszawie 

i Dziekanowie (odległość ok. 10 km);
 ∫ umiejętność wyobrażenia sobie, jak wyglądała dolina Wisły przed założeniem tu 

Warszawy.

Literatura, do której warto sięgnąć – przykłady
J. Angiel, Wisła i jej brzeg – skarb czy problem? Zajęcia geograficzne nad rzeką, „Geogra-

fia w Szkole” 2007, nr 4.
E. Falkowski, Wisła Mazowiecka (w:) Wisła. Monografia rzeki, Wydawnictwo Łączności 

i Komunikacji, Warszawa 1982.
M. Ostrowski, Tryptyk warszawski – Spojrzenie Warsa, SCI-ART, Warszawa 2006.
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Dolina Wisły w Warszawie
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Dolina Wisły na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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Odsłona 2. Temperament Wisły, czyli rytmy rzeki

Dynamika rzeki
Wisła, jak każda rzeka, ma swój specyficzny rytm, który polega na okresowym podnosze-
niu i obniżaniu się poziomu wody. Ilość wody płynącej Wisłą przez Warszawę czy też poza 
nią zmienia się zarówno w ciągu roku, jak i w okresie wieloletnim.

Zmienność roczna (rytm roczny) zależy od różnych zjawisk przyrodniczych, zacho-
dzących głównie w Karpatach Polskich (roztopy, opady, w tym ulewne burze, susze itp.). 
Wisła jest uzależniona od karpackich dopływów, ponieważ to głównie one dostarczają 
wodę swojej „matce i królowej”. Drugim źródłem zasilania są dopływy z Wyżyn Polskich.

Na skutek niemal ciągłych wahań stanów wody na Wiśle (zmian poziomu wody w ko-
rycie) mamy do czynienia ze zróżnicowanym zasięgiem obszarów okresowo zalewanych 
i odsłanianych przez rzekę. Do takich zmiennych warunków znakomicie przystosowały się 
tutejsze rośliny i zwierzęta. Ludzie, którzy żyją w bliskim sąsiedztwie Wisły, też powinni 
wiedzieć o jej okresowych „kaprysach”– rytmach wahań stanów wody – uwzględniać je 
i mądrze się do nich dostosowywać.

„Oddychanie” Wisły. Dynamikę (rytmy) Wisły można porównać do oddechów: 
gdy poziom wody opada, czyli jest jej coraz mniej, rzeka „wykonuje wydech”. Pod-
czas takich niskich stanów wody odsłaniają się jej brzegi oraz ławice. „Wdech” 
następuje wtedy, gdy woda przybiera i wypełnia koryto aż po brzegi lub z nich 
występuje, rozlewając się w dnie doliny. Wówczas dochodzi do wezbrania lub po-
wodzi. Zazwyczaj w ciągu roku są dwa „wdechy” i jeden „wydech”.

Kilka lat temu byliśmy świadkami ekstremalnych wahań stanów wody na Wiśle, poka-
zujących jej dynamikę. W maju i czerwcu 2010 r. była to powódź, a w sierpniu i wrześniu 
2012 r. – wyjątkowo niskie stany wody.

Dostosować się do rzeki! Wysokie stany wody (a więc i duże prędkości jej prze-
pływu) w maju i czerwcu wykorzystywali w XVI–XVIII w. flisacy, którzy płynęli Wisłą 
do Gdańska, aby handlować różnymi towarami (głównie zbożem i solą). Taki rejs, 
zwany flisem, był bezpieczny, ponieważ nie wymagał kluczenia między płycizna-
mi i ławicami. Można powiedzieć, że „na wysokiej fali” płynęło się szybko i bez 
przeszkód.
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Niskie stany wody na Wiśle w Warszawie w 2012 r. wykorzystali naukowcy z Uni-
wersytetu Warszawskiego, którzy w tym czasie wydobyli z jej dna m.in. marmu-
rowe fragmenty rezydencji z czasów Wazów, określane jako skarby zrabowane 
przez Szwedów w 1655 r. Najeźdźcy próbowali wywieźć je szkutą, czyli płasko-
denną dużą łodzią. To im się nie udało – przeciążony statek zatonął wówczas pod 
Warszawą; utonęły i skarby, które teraz Wisła „oddała” w doskonałym stanie. Na-
sza rzeka narodowa – prawdziwa patriotka.

Stany wody i wodowskaz
Zmiany stanów wody obserwuje się na wodowskazach. Wodowskaz warszawski znajduje 
się w Porcie Praskim na terenie Komisariatu Rzecznego Policji. Największe zanotowane 
różnice wahań stanów wody na Wiśle w Warszawie wynoszą ok. 7 m! To naprawdę sporo 
w porównaniu z innymi dużymi rzekami w Europie. Do tak znacznych wahań trzeba dosto-
sować gospodarkę wodną, np. praskie ujęcie wody pitnej (tzw. Gruba Kaśka), zabezpie-
czenie i regulację brzegów itp., a także konstrukcję i wysokość mostów.

Schody bulwaru podczas niskiego... ...i wysokiego stanu wody

Stan ostrzegawczy na Wiśle w Warszawie wynosi 600 cm; po jego przekroczeniu ogłasza 
się pogotowie przeciwpowodziowe. Z kolei alarm powodziowy to taki stan napełnienia kory-
ta rzeki, którego przekroczenie grozi wylaniem się rzeki na tereny zalewowe (w przypadku 
Warszawy są to obszary zasiedlone i zagospodarowane) oraz zagraża budowlom wodnym, 
np. ujęciom wody. W Warszawie zostaje ogłoszony wtedy, gdy stan wody wynosi 650 cm.

Wisła jest rzeką dynamiczną, ciągle podlega mniejszym bądź większym zmia-
nom. W ciągu lat może zmienić się np. układ jej koryta głównego, a także ramion, 
liczebność i kształt wysp (kęp) oraz ławic piaszczystych. Zmiany te możesz prze-
śledzić na dawnych planach Warszawy i starych mapach. To fascynująca lektura 
nie tylko na zimowe wieczory.
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Życie ludzi w bliskości z Wisłą
Mieszkańcy obszarów nadwiślańskich powinni się liczyć z rytmem Wisły. Gdy mieszka się 
w dolinie, trzeba się nauczyć obserwować rzekę, znać rytm jej wahań, dostosowywać do 
nich swoje życie i gospodarowanie. Kiedyś było ono ściśle związane z Wisłą. W zgodzie 
z rzeką żyli wspomniani już osadnicy holenderscy i niemieccy, zwani Olędrami. Zasiedla-
li oni od XVI w. dolinę Wisły, także mazowieckiej, żyli np. na Saskiej Kępie w Warszawie 
(nazywano ją wówczas Kępą Olęderską), w Kiełpinie i Dziekanowie. Ich domy były przy-
stosowane do okresowych wylewów rzeki. Budowano je na sztucznie usypanym wznie-
sieniu, a część mieszkalną często lokowano na piętrze, nie na parterze. W czasie powodzi 
zwierzęta wyprowadzano po specjalnych pochylniach na wyższe kondygnacje obór, stajni 
czy chlewów. Przy każdym gospodarstwie znajdowały się łodzie – wypróbowany środek 
komunikacji podczas powodzi.

Kto tu rządzi? Nad Wisłą w Warszawie zobaczysz wiele obiektów położonych zbyt 
blisko rzeki. Ale skoro już są, to trzeba co roku liczyć się z ich zalaniem i stratami 
finansowymi. I nie narzekać z tego powodu. Na obszarach zalewowych rządzi bo-
wiem rzeka! Pamiętaj: tereny te należą do Wisły, a nie do ludzi.

Wiedz też, że w nadwiślańskich gminach i dzielnicach miasta istnieją dostęp-
ne dla każdego plany zagospodarowania przestrzennego, na których są zazna-
czone tereny zalewane przez Wisłę. Zanim kupisz czy wydzierżawisz nad Wisłą 
np. pole, działkę lub dom, sprawdź, na jakim obszarze one leżą. Jeśli na zalewo-
wym – dobrze przemyśl sprawę. Bądź mądrym Polakiem przed szkodą.

Dar „oddychającej” rzeki – mady wiślane
Wisła podczas wezbrań niesie namuły, tj. bardzo drobny materiał skalny i organiczny, wy-
płukiwany z obszaru dorzecza i transportowany dalej w dół rzeki. Woda jest wówczas męt-
na, brunatna. Gdy poziom wody w Wiśle się obniża, maleje też prędkość przepływu rzeki. 

Wysychająca cienka warstewka namułów wi-
ślanych tworzy specyficzne puzzle. Jeszcze 
bardziej wyschnięte osady tworzą błotne „mi-
seczki”

Widzisz tu dużą powierzchnię wysychających 
namułów na praskim brzegu Wisły (w głębi 
Gruba Kaśka). Co usłyszysz, gdy będziesz po 
nich iść?
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Niesione z wodą cząsteczki osadzają się w dnie doliny, tworząc warstwę namułu. Dzięki 
kolejnemu wezbraniu powstaje nowa warstwa – w taki sposób tworzą się grube warstwy 
madów. Jest to prawdziwy skarb ofiarowany człowiekowi przez rzekę.

Inne znaki i zapisy powodzi nad Wisłą. Na praskim brzegu Wisły przy ul. Kłopo-
towskiego, po lewej stronie, przy wejściu do budynku dawnej Komory Wodnej 
(obecnie Urząd Stanu Cywilnego) na żeliwnej tablicy zapisany jest m.in. rekordo-
wo wysoki stan wody podczas powodzi z 26 lipca 1844 r. Inne zapisy znajdziesz 
poza „naszym” odcinkiem Wisły, w parku Morysin w Wilanowie oraz na Bielanach, 
pod skarpą wiślaną, poniżej dawnego klasztoru kamedułów – przy źródle.

Gdzie pójść?
Najlepiej przejść całe proponowane przez nas odcinki w Warszawie oraz w Kiełpinie, Dzie-
kanowie i Pieńkowie (patrz: Krok 1).

Co będzie potrzebne?
Weź ze sobą aparat fotograficzny, centymetrową miarkę oraz torebkę foliową lub pojem-
nik na okazy skał i namułów.

Proponowane aktywności poznawcze
 Zarejestruj w głowie i za pomocą aparatu fotograficznego ślady rytmów Wisły – jej 

dynamiki. W tym celu idź nad rzekę i fotografuj ją o każdej porze roku przy różnych 
stanach wody. Zaobserwuj, w jakich miesiącach (porach roku) pojawiają się niskie sta-
ny wody, a w jakich – wysokie.
 W stolicy najlepiej obserwować rzekę z mostów. Różnice w jej wyglądzie w czasie trwa-
nia stanów niskich i wysokich dostrzeżesz na fotografiach w tablicy na końcu rozdzia-
łu. Wypełnienie wodą koryta rzeki świetnie widać na schodkach bulwaru.

 Zrób własną dokumentację zdjęciową – po latach będzie ona ważnym historycznym 
świadectwem rytmów rzeki, może nie tylko dla Ciebie i Twojej rodziny. W wielu albu-
mach i publikacjach wykorzystuje się zdjęcia z archiwów rodzinnych (np. w książce 
Tadeusza W. Świątka i Rafała Chwiszczuka „Królowa Wisła” – m.in. fotografię powodzi 
na ul. Czerniakowskiej z 1924 r.).

 Wykonaj w ciągu roku zdjęcia wybranego mostu (z tego samego miejsca) oraz zbliżeń 
na jego jeden filar przy różnych stanach wody na Wiśle (niskich, średnich i wysokich). 
Zestaw je w ciąg zdjęć pokazujących zarejestrowaną przez Ciebie roczną amplitudę 
wahań stanów wody.

 Zaobserwuj podczas spaceru – najlepiej którymś z mostów lub bulwarem – w jaki spo-
sób i jak szybko w okresie wezbrania zalewane są ostrogi (na prawym brzegu) oraz 
kolejne stopnie bulwaru.
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 Stań na moście Łazienkowskim i przyjrzyj się, do jakiego poziomu zanurzona jest 
w Wiśle Gruba Kaśka. Podczas powodzi w 2012 r. woda sięgała prawie do dolnej krawę-
dzi jej okrągłych okien. Wyobraź sobie teraz taką Wisłę i porównaj ze stanem obecnym.

 Wisła w Warszawie została sztucznie zwężona betonową zabudową; w najwęższym 
miejscu (most Śląsko-Dąbrowski) jej koryto ma szerokość ok. 350 m. Rzeka w takim 
„gorsecie” płynie szybko, pogłębia dno i odsłania brzegi. Podczas wezbrań ma niewiel-
kie możliwości rozlania się po dolinie.
Inaczej jest na odcinku w Dziekanowie i Pieńkowie – dostrzeż owe różnice podczas 
spaceru wałem przeciwpowodziowym. Oceń, na jaką szerokość może rozlać się woda 
podczas wezbrania. Pomyśl, jakie mogą być tego konsekwencje, jeśli chodzi o pręd-
kość przepływu wody, możliwość osadzania się namułów w dnie doliny itp.

 Na Wiśle w Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie obserwacje takie możesz prowadzić tyl-
ko z brzegu (mostu tam nie ma – na szczęście dla Wisły i tamtejszej przyrody chronio-
nej w rezerwacie Ławice Kiełpińskie). Proponujemy Ci spacer na odcinku między 537. 
a 538. km Wisły, czyli między Dziekanowem a Pieńkowem. Przy niskich stanach wody, 
stojąc na brzegu Wisły, zobaczysz dużą piaszczystą ławicę; przy wysokich stanach jest 
ona zalana. Zrób zdjęcia, aby to utrwalić.

 Zwróć uwagę na pola użytkowane rolniczo w międzywalu w Dziekanowie (zobaczysz je 
z wału przeciwpowodziowego). Gdy będą przeorane, podejdź na skraj pola i przyjrzyj 
się glebie – madom wiślanym, powstałym dzięki wezbraniom rzeki.
 Zwróć uwagę na połysk tych gleb. Jeśli będzie okazja, weź je do ręki, przekonaj się, 
jak są ciężkie i tłuste, rozetrzyj w palcach, zobacz, z jak drobnych cząstek się składa-
ją. Mady wiślane można porównać do 
dobrze zaopatrzonej stołówki dla ro-
ślin, bogatej w składniki pokarmowe.

 Zbierz do pojemnika warstewkę wiśla-
nych namułów. Pokaż ją swoim znajo-
mym i powiedz im, jakie skarby mamy 
dzięki Wiśle. Zbadaj, co wynika z ist-
nienia namułów dla sposobu gospo-
darowania terenami nadrzecznymi 
przez mieszkańców Kiełpina, Dzieka-
nowa czy Pieńkowa. Wykonaj zdjęcie 
dokumentujące właściwe gospodar-
cze wykorzystanie madów.

 Przekonaj się, że na odcinku podwarszawskim na terenie zalewowym podczas wez-
brania wodą wypełniają się także boczne koryta (ramiona rzeki), które przy niskich 
stanach są suche (patrz także: zdjęcia w Odsłonie 1). Jako tropiciel zaglądaj zatem 
w takie miejsca, by sprawdzić, co się w nich zmienia, i rejestruj te zmiany.

 Podczas wędrówek nad Wisłą obserwuj (utrwal na zdjęciach) kolor wody. Jaki jest 
w czasie wezbrania, a jaki podczas niskich stanów wody? Zwróć uwagę na różnice 
w stopniu przezroczystości wody w różnych porach roku. Zastanów się, z czym się one 
wiążą.

Żyzne gleby (mady) to cenny dar od Wisły
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 Znajdź ślady wezbrania rzeki w Warszawie, np. w postaci namułów pozostawionych na 
schodkach bulwarów na lewym brzegu (poniżej mostu Gdańskiego) lub na prawym – 
na łąkach i w łęgach.

 Odszukaj na praskim brzegu na budynku dawnej Komory Wodnej (ul. Kłopotowskiego 
1/3) znak wysokiej wody z 1844 r. Stań przy nim i uświadom sobie zaznaczony poziom 
względem dzisiejszej rzeki (miej na uwadze, że dno Wisły było wówczas wyższe o ok. 
2 m od dzisiejszej jego wysokości).

 Odszukaj na lewym brzegu Wisły na przyczółku mostu Poniatowskiego (od strony pół-
nocnej) zapis mówiący o poziomie Wisły podczas wezbrania w 1997 r.

 Tuż po wezbraniu znajdź na łąkach lub w łęgach nad Wisłą w Warszawie oraz na od-
cinku podwarszawskim miejsca, gdzie rośliny są „umorusane” rzecznymi namułami. 
O czym to świadczy? Znajdź też ślady wezbrania w postaci wiązek roślin zawieszonych 
na konarach i gałęziach drzew.

 Zbierz na brzegu Wisły podczas niskich stanów wody interesujące okazy skał, po które 
inaczej musiałbyś się wybrać np. aż na Wyżynę Kielecko-Sandomierską. Wezbrania 
na rzece sprawiają, że fragmenty skał przywleczone wraz z jej prądem pozostają po 
opadnięciu fali wezbraniowej. Czekają na Ciebie – są prezentem od Wisły! Znajdziesz 
tu m.in. krzemienie, najczęściej miodowe, choć zdarzają się i czarne. Poznasz je po 

Różnice w kolorze i stopniu przezroczystości wody w Wiśle

Ślady wezbrań Okruchy skalne (m.in. krzemienie) na brzegu 
rzeki
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błyszczącym, metalicznym przekroju i ostrych krawędziach (to przecież z nich w pa-
leolicie tworzono ostrza). Wybierz się zatem na spacer prawym brzegiem rzeki w War-
szawie i szukaj ich na piaszczystych plażach. W szklanym pojemniku na półce czy 
parapecie okna w Twoim domu będą się świetnie prezentowały. A Ty będziesz mógł 
opowiadać o ich historii i podróży, jaką prawdopodobnie przebyły w drodze do Ciebie.

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ świadomość rytmu „życia” Wisły, wysokości i zakresu wahań jej stanów wody;
 ∫ umiejętność obserwacji – tropienia śladów wezbrań rzeki;
 ∫ umiejętność wykonania zdjęć ukierunkowanych na ten temat;
 ∫ wiedzę, gdzie znajduje się znak największej zanotowanej w Warszawie powodzi 

i jakie jest jego położenie (wysokość) względem dzisiejszego koryta Wisły;
 ∫ możliwość zasilenia roślin w domu czy ogrodzie żyznymi namułami wiślanymi;
 ∫ sposobność do zapoczątkowania lub wzbogacenia kolekcji domowej garstką krze-

mieni i innych skał;
 ∫ znajomość miejsc, w których znalazłeś ślady wezbrań oraz skarby (skały) w czasie 

niżówek; możesz tu przyjść ze znajomymi jako przewodnik;
 ∫ radość bycia „odkrywcą” na swoją miarę.

Literatura, do której warto sięgnąć – przykłady
T.W. Świątek, R. Chwiszczuk, Królowa Wisła, Warszawa 2012.
www.pogodynka.pl/polska/hydro/wisla – bieżące informacje o stanach wody w Warsza-

wie
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Dynamika Wisły w Warszawie
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Dynamika Wisły na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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Odsłona 3. Wiślane wały przeciwpowodziowe

Czym jest wał 
przeciwpowodziowy?
Wiślany wał przeciwpowodziowy znajduje 
się w dnie doliny rzeki. Jest wałem ziem-
nym, sztucznie usypanym; biegnie wzdłuż 
Wisły w różnej od niej odległości. Odgradza 
obszar należący wyłącznie do rzeki, zwany 
międzywalem (część doliny rzecznej, zale-
wanej okresowo przez wezbraną rzekę), od 
zawala – kiedyś też zalewanego, a obecnie 
użytkowanego przez człowieka (zabudo-
wania, pola uprawne itp.). Oba te obszary 
leżą na tzw. tarasie zalewowym. Na środ-
kowym zdjęciu wału przeciwpowodziowego 
w Pieńkowie po jego lewej stronie widzisz 
międzywale, a po prawej – zawale.

Czemu służy wał?
Wał przeciwpowodziowy to budowla stra-
tegiczna. Stanowi barierę mającą ochro-
nić człowieka przez skutkami wysokich 
wezbrań rzeki, w tym powodzi. (Należy 
wiedzieć, że nie każde wezbranie jest po-
wodzią; powódź to takie wezbranie, na 
skutek którego ludzie ponoszą śmierć lub 
odnoszą obrażenia, a ich dobytek ulega 
zniszczeniu).

Najważniejszą rolą wału jest ochrona 
terenów leżących na zawalu przed zala-
niem wodami wezbraniowymi. Nigdy jed-
nak nie ma pewności, że nie dojdzie do 
zalania, ponieważ w pewnych sytuacjach 
napór wody na wał jest olbrzymi. Warto, 
byś o tym pamiętał i wiedział, co w takich 
sytuacjach robić, zwłaszcza jeśli miesz-
kasz blisko wału albo gdy znajdziesz się 

Wał przeciwpowodziowy w Pieńkowie

Nieodpowiedzialne zachowania – przejeżdża-
nie przez wał w niedozwolonym miejscu

Utwardzony przejazd przez wał na Kępie Kieł-
pińskiej



50

gościnnie w takim miejscu. W okresie wezbrań, gdy woda sięga do wału, nie wolno nań 
wchodzić, ponieważ rozmiękczony może ulec zniszczeniu. Nigdy zaś nie wolno przejeż-
dżać przez wał w miejscach do tego nieprzeznaczonych (czasem zobaczysz takie nie-
odpowiedzialne zachowania). Służą do tego specjalnie utwardzone przejazdy, czasem 
umocnione betonowymi płytami. Są one zaznaczone na mapach topograficznych.

Wał jako okresowa trasa wędrówek i obserwacji
Wał przeciwpowodziowy jest ważnym elementem krajobrazu nadwiślańskiego. W okresie 
gdy Wisła płynie korytem, nie wylewa się na obszar międzywala i nie dochodzi do wału, 
możesz po nim wędrować tzw. koroną wału, którędy biegnie wąska, wydeptana, a odcin-
kami również wyjeżdżona przez rowerzystów ścieżka. Jest to dobre miejsce do obserwacji 
rzeki i jej otoczenia, ponieważ usytuowane kilka metrów powyżej dna doliny.

Wał przeciwpowodziowy to atrakcyjna trasa wędrówek

Tablica na wale, informująca 
o kilometrażu biegu Wisły

Wał powinien być odpowiednio utrzymany, np. co 
pewien czas porastające go trawy i inne rośliny należy 
kosić. W swoich wędrówkach wzdłuż Wisły na odcinku 
Kępa Kiełpińska – Dziekanów – Pieńków możesz jednak 
zastać wał z wysoką trawą, co utrudnia poruszanie się 
nim, zwłaszcza gdy jest rosa lub mokra trawa po desz-
czu. W takich wypadkach dobrze mieć na nogach kalosze 
i nieprzemakalne ochraniacze do kolan.

Trochę historii i porównań
Odcinek wału między Kępą Kiełpińską a Pieńkowem (i da-
lej – Łomną) został usypany w latach 30. XX w. Warto wie-
dzieć, że w delcie Wisły, na Żuławach, wały budowali Krzy-
żacy już w połowie XIV w., chroniąc w ten sposób przed 
zalaniem użytkowane, cenne rolniczo tereny.
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Wał przeciwpowodziowy w Warszawie na prawym brzegu Wisły wybudowano do-
piero na początku XX w. Po jego powierzchni, tzw. koronie, biegnie ulica (wyasfal-
towana w latach 30. XX w.) Jest to obecnie najdłuższa ulica w Warszawie – Wał 
Miedzeszyński – prowadząca od południowej granicy Warszawy do mostu Ponia-
towskiego.

Wał przeciwpowodziowy w Warszawie 
wygląda zupełnie inaczej niż na odcinku 
dziekanowskim. Na prawym brzegu na 
wysokości Gocławia i Saskiej Kępy prze-
biega równoległa do Wisły ulica Wał Mie-
dzeszyński. Jej kontynuacją na Pradze 
są Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże 
Helskie. Wszystkie trzy wymienione ulice 
biegną po wiślanym wale przeciwpowo-
dziowym, po jego górnej powierzchni. Na 
lewym brzegu rolę wału pełni Wisłostra-
da, czyli ulice: Wybrzeże Kościuszkow-
skie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie. Wisłostrada, oddana do użytku 40 lat temu, 
niestety odcięła dostęp do Wisły od strony śródmiejskiej Warszawy. Brzeg Wisły jest tutaj 
umocniony opaską brzegową w formie schodkowych bulwarów.

Gdzie pójść?
Proponujemy Ci wędrówkę wałem przeciwpowodziowym na lewym brzegu Wisły, na odcin-
ku między Kępą Kiełpińską a Pieńkowem. Do wału dojdziesz lub dojedziesz od ul. Rolniczej 
w Łomiankach, Kiełpinie, Dziekanowie lub Pieńkowie. Początkowym punktem może być 
np.:

 ∫ Kępa Kiełpińska (dojazd do przystanku Kiełpin Cmentarz; patrz: Krok 2). Stamtąd 
– dojście lub dojazd od ul. Rolniczej w Łomiankach ulicą Armii Poznań, a następ-
nie ul. 6 Pułku Piechoty do Kępy Kiełpińskiej. Idź wałem w kierunku Dziekanowa (ok. 
3 km) do Jeziora Dziekanowskiego (na wale jest znak 536). Przy zjeździe z wału 
skręć w lewo i dojdź do ul. Rolniczej, 300 m od wału, skąd masz autobus powrotny 
z przystanku Dziekanów Zachodni. Do przejścia ok. 7 km;

 ∫ Pieńków (dojazd do przystanku Pieńków Sklep; patrz: Krok 2). Stamtąd – dojście do 
ul. Rolniczej ok. 300 m do wału. Idź wałem w kierunku Dziekanowa 2 km do Jeziora 
Dziekanowskiego. Przy zjeździe z wału skręć w prawo i dojdź do ul. Rolniczej – 300 m 
od wału. Stamtąd masz autobus powrotny z przystanku Dziekanów Zachodni. Do 
przejścia ok. 3 km.

Co będzie potrzebne?
Weź ze sobą lornetkę, notatnik, ołówek oraz aparat fotograficzny. Przede wszystkim jed-
nak potrzebne Ci będą specjalne „okulary”: geograficzne, biologiczne i estetyczne, 
czyli umiejętność specyficznego, różnorakiego spojrzenia na Wisłę i jej brzegi.

Trasa Wisłostrady na lewym brzegu Wisły
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Proponowane aktywności poznawcze
Na odcinku wału przeciwpowodziowego będącego trasą Twojej wędrówki możesz dokonać 
różnych obserwacji, pomiarów i odkryć, a także snuć rozmaite refleksje. I tak na przykład:

 Zaobserwuj przekrój przez dolinę rzeczną, którą wał przeciwpowodziowy dzieli na dwie 
części – międzywale oraz zawale. Zwróć uwagę na różnice w zagospodarowaniu tych 
obszarów. Na międzywalu, ze względu na częste zagrożenie powodziowe, na ogół nie 
ma pól uprawnych, są natomiast łąki (mogą być okresowo zalewane).

 Zaobserwuj w terenie i zarejestruj w pamięci lub na zdjęciu położenie domów, które 
Twoim zdaniem leżą zbyt blisko wału przeciwpowodziowego (tuż za nim). Uzmysłów 
sobie, że ludzie budujący tu swoje siedziby narażają się na niebezpieczeństwo.

 Zaobserwuj, jaki jest kształt przekroju poprzecznego wału, i naszkicuj jego przekrój. 
Zbadaj, z jakiego materiału jest usypany (ale go nie rozkopuj!) – możesz to zobaczyć 
na przejazdach drogowych przez wał.

 Zwróć uwagę na tablice usytuowane na wale kiełpińsko-dziekanowsko-pieńkowskim, 
na których widnieją liczby, np. 536, 537, 538. Są to, jak już wspomnieliśmy w „Liście 
znad Wisły”, zapisy kilometrażu szlaku żeglownego Wisły, liczonego od ujścia Przem-
szy do Wisły do ujścia Wisły do morza. Na wysokości Starego Miasta w Warszawie jest 
to km 515, a zatem gdyby stamtąd płynąć Wisłą do Pieńkowa (km 538), do pokonania 
byłby dystans 23 km. Natomiast od km 515 do ujścia Wisły (km 941 szlaku żeglowne-
go) do przepłynięcia byłoby 426 km.

 Oszacuj odległość wału od brzegu rzeki (jej koryta), aby uświadomić sobie szerokość 
Wisły i jej potęgę w okresie wezbrania, gdy woda sięga do wału; możesz porównać 
wynik swoich szacunków z rzeczywistą odległością wału od Wisły zmierzoną na ma-
pie.

 Oszacuj wysokość wału przeciwpowodziowego, aby uzmysłowić sobie możliwą głę-
bokość rzeki w okresie wezbrań. Według mieszkańców Pieńkowa i Dziekanowa woda 
podczas powodzi w 2010 r. sięgała na tym odcinku do 2/3 wysokości wału.

 Zwróć uwagę na ułożone gdzieniegdzie wzdłuż wału białe worki z piaskiem, które sta-
nowiły jego umocnienie w miejscach najbardziej zagrożonych przerwaniem. Zaobser-
wuj, gdzie wał przeciwpowodziowy okazał się za słaby (prawdopodobnie był zbyt nasy-
cony wodą). Wyobraź sobie napór wezbranej rzeki na ten fragment wału. Rozważ, jakie 
mogły być przyczyny jego przeciekania.

 Przypomnij sobie lub po powrocie do domu znajdź informację, w jaki sposób układa się 
worki z piaskiem w celu umocnienia wału. Może Ci się to kiedyś przydać!

 Wyobraź sobie, w jaki sposób ludzie mieszkający na tym obszarze radzili sobie z bli-
skim sąsiedztwem rzeki, zanim wybudowano wał przeciwpowodziowy. Zaznajom się ze 
sposobem gospodarowania na terenach zalewowych przez osadników holenderskich 
i niemieckich. Przypomnij sobie fragmenty „Placówki” Bolesława Prusa, wejdź też na 
stronę internetową http://holland.org.pl.

 Sprawdź stan roślinności na wale. Zobacz, czy jest skoszona (a jeśli nie, to określ, ja-
kiej wysokości są najwyższe trawy lub inne rośliny na nim rosnące – będziesz wiedział, 
czego się tu spodziewać po opadach deszczu: zmoczenia do kostek, do kolan czy do 
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pasa). Jeśli nie wykonano jeszcze tego zabiegu, będziesz miał możliwość obserwacji 
roślin. Po skoszeniu Twoja wędrówka stanie się w pewnym sensie łatwiejsza, ale po-
znawczo uboższa.

 W zimie sprawdź, jaka jest grubość pokrywy śnieżnej na wale, zawalu i międzywalu; 
zaobserwuj różnice. Zastanów się, czy wał może spełniać funkcję okresowej ścieżki 
narciarskiej w czasie zimowych wypraw.

 Porównaj wygląd znanego Ci odcinka Wisłostrady lub Wału Miedzeszyńskiego z wyglą-
dem tutejszego wału przeciwpowodziowego. Zwróć uwagę na jego harmonijne współ-
granie z nadwiślańskim krajobrazem.

 Znajdź w terenie miejsca, gdzie namalowałbyś obraz lub w inny sposób utrwaliłbyś to, 
co dzisiaj najbardziej Cię zafascynowało. Zrób zdjęcia, które nawet po latach przypo-
mną Ci ten spacer i odkrywanie nadwiślańskich obszarów.

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ wiedzę na temat wału przeciwpowodziowego, jego wyglądu, budowy, usytuowania 
względem rzeki, jego funkcji, wkomponowania w krajobraz itp.;

 ∫ szkic wykonany w notesie – przekrój poprzeczny wału;
 ∫ kilka zapisanych zdań, w których przekażesz swoim znajomym to, co zobaczyłeś, 

usłyszałeś, czego dotknąłeś i doświadczyłeś w inny sposób podczas spaceru wałem 
wiślanym;

 ∫ zestaw zdjęć ilustrujących różnorodne wykorzystanie wału przeciwpowodziowego, 
a także wygląd wału oraz obszaru międzywala i zawala w różnych porach roku.



54

Wał przeciwpowodziowy w Warszawie
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Wał przeciwpowodziowy na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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Odsłona 4. Brzegi naszej rzeki

Spotkanie z Wisłą – czy to w Warszawie, czy w Kiełpinie, Dziekanowie lub Pieńkowie – 
wymaga, byś zatrzymał się na jej brzegu lub na którymś moście. Dobrze byłoby, żebyś 
popatrzył na nią jak na wspaniałe zjawisko, uświadomił sobie, że to nie tylko nasza: war-
szawska, mazowiecka, polska, lecz także Twoja rzeka. Jak mocno była i jest spleciona 
z dziejami Warszawy i Polski, a być może również Twojej rodziny! Miej czas na spotkanie 
i rozmowę z Wisłą, czas na chwilę refleksji. Załóż zatem buty terenowe i zejdź nad brzeg 
rzeki.

Brzegi Wisły w Warszawie
Brzegi Wisły możesz opisać za pomocą wielu określeń, gdyż na jej warszawskim odcinku 
są bardzo zróżnicowane. Zobaczysz zarówno brzeg wysoki, jak i niski, stromy i płaski, mu-
listy, ilasty, piaszczysty, żwirowy, kamienisty, betonowy, zarośnięty i niezarośnięty, nisz-
czony i budowany przez rzekę, uregulowany i nieuregulowany, naturalny i sztuczny, zago-
spodarowany i niezagospodarowany, dostępny i niedostępny itp. Możesz poddać brzegi 
ocenie, np. czy są czyste, czy brudne, zadbane, czy zaniedbane, oraz je wartościować: 
piękne, brzydkie itp. Miej przy tym świadomość, że negatywna ocena zawsze wiąże się 
z niewłaściwymi działaniami ludzi wobec rzeki.

Zróżnicowanie brzegów Wisły w Warszawie wynika z ich natury, ale jest też w bardzo 
dużej mierze zależne od człowieka. Oba są uregulowane, ale każdy w odmienny sposób. 
Różnią się też pod innymi względami: są tu brzegi zarówno wysokie i strome, jak też niskie 
i płaskie. Lewy brzeg jest miejskim bulwarem, w niektórych miejscach połączonym z la-
pidarium. Prawy ma charakter zbliżony do naturalnego (choć przyroda została tu mocno 
„poprawiona”); biegnie tędy ścieżka spacerowo-rowerowa.

Fragment wysokiego... ...i niskiego brzegu Wisły
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Po II wojnie światowej Wisła, jej brzegi oraz obszary zalewowe stały się wysypi-
skami gruzu, który wywożono tu ze zrujnowanej stolicy. Jego pokłady zobaczysz 
przy niskich stanach wody na lewym brzegu – na odcinku śródmiejskim, poniżej 
linii bulwarów, albo żoliborskim, koło Klubu Sportowego Spójnia. Proceder trak-
towania Wisły jako miejsca odbioru śmieci i gruzu trwa, niestety, do dzisiaj. Może 
należy nad brzegami rzeki zamontować tablice w rodzaju „Gruzu nie przyjmuję! 
– Wisła”?

Na obu brzegach istnieją sztucznie utworzone plaże. Na lewym jest jedna – na Żolibo-
rzu, przy końcu bulwaru – a na prawym brzegu znajdują się trzy: na wysokości zoo, przy 
moście Poniatowskiego blisko Stadionu Narodowego oraz na Saskiej Kępie na wysokości 
ul. Krynickiej.

Szerokość Wisły zmienia się w zależności od wahań stanów wody, a ponieważ są one 
zmienne, uzależnione od opadów, roztopów i okresów suszy w dorzeczu, linia brzegowa 
i jej zasięg również podlega zmianom w ciągu roku.

Miejsce, w którym dziś stoisz i gdzie Twoje buty omywa Wisła, jutro może być 
zalane albo odsunięte od linii wody. Rzeka bowiem jest dynamiczna – jej cechą 
jest zmienność. Może nieco przypomina pod tym względem charakter kapryśnej, 
ale interesującej kobiety?

Brzegi Wisły w Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie
Brzegi Wisły na tym odcinku – w odróżnieniu od warszawskich – są w większości natural-
ne. Brzeg nie jest tak łatwo dostępny jak w Warszawie, ale przez to może bardziej intry-
gujący. Ma zróżnicowaną wysokość: od 0,5 do 2,5 m. W niektórych miejscach w Dziekano-
wie i Pieńkowie możesz obserwować lewy brzeg rzeki z bliska, prawie nad nim stojąc, ale 
pamiętaj, że należy on już do rezerwatu Ławice Kiełpińskie, gdzie nie masz prawa wstępu 
(patrz: mapa Dziekanów).

Nie podchodź zbyt blisko krawędzi 
tutejszego brzegu Wisły – i dla własnego 
bezpieczeństwa, i ze względów formal-
no-prawnych. Nie schodź, nie skacz, nie 
ześlizguj się z wysokiego brzegu na jego 
niższą półkę. To miejsce jest częścią re-
zerwatu, a jego mieszkańcy pragną in-
tymności i spokoju. Nie zakłócaj go, bądź 
cichym, przyjaznym przechodniem. Przy-
roda odwdzięczy Ci się – zobaczysz!

Przeciwległy prawy brzeg (stanowiący 
także granicę rezerwatu) widać w odle- Prawy brzeg Wisły na wysokości Dziekanowa
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głości 300–500 m. Możesz go obserwować przez lornetkę; jest on dobrze oświetlony, 
zwłaszcza po południu.

Na wysokości Kępy Kiełpińskiej lewy brzeg Wisły jest podwójnie niedostępny: po pierw-
sze, znajduje się w rezerwacie, a po drugie, od głównego koryta Wisły oddziela Cię jej ko-
ryto boczne.

Brzegi Wisły w Dziekanowie są na ogół piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste. Na dłu-
gich odcinkach brzeg jest tu podcinany przez rzekę, a przez to – dość wysoki i miejscami 
bardzo stromy. Stwarza to świetne warunki do gniazdowania jaskółek brzegówek.

Pracowita Wisła
Wisła, jak każda rzeka, wykonuje trzy rodzaje działalności: niszczącą (erozja brzegów 
i dna rzeki), transportującą (przenoszenie materiału rzecznego, np. mułu, piasku, żwi-
ru) oraz budującą (tworzenie ławic i odsypów). Ta nieustanna aktywność powoduje cią-
głe zmiany w ukształtowaniu brzegów i dna rzeki. Na Wiśle w Warszawie naturalny lewy 
brzeg ulegał rozmywaniu, dlatego wybudowano tu betonowe wzmocnienie, które chroni 
go przed zniszczeniem. Na prawym brzegu osadzają się piaski i drobne muły rzeczne; 
tworzą się z nich płycizny, wymuszone przez obecność prostopadłych do nurtu budowli 
regulacyjnych, tzw. ostróg. Ponieważ Wisłę w Warszawie sztucznie zwężono (m.in. w celu 
budowy mostów), woda płynie tu ze zwiększoną prędkością, co powoduje erozję dna i jego 
pogłębianie się – od połowy ubiegłego wieku do czasów obecnych nastąpiło pogłębienie 
o ok. 2,5 m.

Opuszczając stolicę, rzeka transportuje zwiększoną masę mułów, piasków i żwirów; 
płynie też szerszym korytem. Niesiony „towar” pozostawia w swoim dnie w formie licz-
nych ławic. Na Wiśle w Łomiankach, Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie tworzą one zbiór 
zwany Ławicami Kiełpińskimi, który podlega ochronie prawnej.

Regulacja Wisły i jej brzegów w Warszawie
Sztuczne przekształcanie koryta Wisły w Warszawie rozpoczęto w XIX w. Prace te służy-
ły kilku celom: poprawie warunków żeglugi na rzece (wówczas bardzo istotnej), zagwa-
rantowaniu funkcjonowania ujęcia wody dla miasta (słynny wodociąg inżyniera Williama 

Lewy brzeg Wisły pod Kępą Kiełpińską należy 
do rezerwatu Kępy Kiełpińskie

Podcinany przez rzekę wysoki brzeg na wyso-
kości Dziekanowa
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Lindleya) oraz w jakiejś mierze – bezpie-
czeństwu ludzi. Regulacja ta oraz kolejne, 
trwające jeszcze przez ok. 100 lat, polega-
ły na wyprostowaniu oraz zwężeniu koryta 
za pomocą tam podłużnych, tzw. opasek 
(stanowią one nadwiślański bulwar), oraz 
poprzecznych, czyli ostróg.

Wisła została technicznie wciśnięta 
w tzw. gorset warszawski; jej koryto jest 
tu bardzo wąskie (ok. 300 m w najwęż-
szym miejscu, w okolicach mostu Ślą-
sko-Dąbrowskiego). Ostrogi wymuszają 
skoncentrowanie się nurtu rzeki i jego 
przesunięcie w stronę lewego brzegu, 
umocnionego opaską. Ze względu na 
większą głębokość i prędkość przepływu 
wody to właśnie tutaj istniało kiedyś bar-
dzo wiele przystani żeglugowych: prze-
ładunkowych oraz sportowo-wypoczyn-
kowych. Dzisiaj są tu nieliczne w porównaniu z tamtym czasem przystanie sportowe 
i rekreacyjne.

Na prawym, praskim brzegu znajduje się system ostróg. Pomiędzy nimi osadzają 
się muł i piasek – tworzy się ląd, który z czasem zarasta roślinnością zielną i krzewami. 
A jeszcze w połowie ubiegłego wieku pomiędzy ostrogami znajdowały się kąpieliska oraz 
przystanie dla łodzi, kajaków i żaglówek, od których w niedziele (soboty były dniami pracy) 
na Wiśle robiło się biało.

Przed 1939 r. na Saskiej Kępie, na wysokości mostu Poniatowskiego, znajdowała 
się popularna plaża Braci Kozłowskich z charakterystycznymi pawilonami łazien-
kowymi. Obejrzyj jej zdjęcia w Narodowym Archiwum Cyfrowym (www.nac.gov.pl) 
a także w ostatnim rozdziale naszego przewodnika. Plaże na Saskiej Kępie (jak 
również baseny nad rzeką) istniały również w latach 50.–70. XX w. Były one tłum-
nie odwiedzane przez warszawiaków.

W miejscach, gdzie trzeba specjalnie odsunąć nurt od niszczonego przez rzekę brzegu 
albo utrzymać wejście do portu, buduje się tzw. kierownicę. Jest to opaska podłużna po-
łączona z poprzeczną. Zobaczysz ją na prawym brzegu, przy wejściu do Portu Praskiego. 
Przy średnich i niskich stanach wody jest ona dobrze widoczna z mostu Śląsko-Dąbrow-
skiego; stanowi wtedy atrakcyjną widokowo trasę spacerową (ale uważaj – zimą może być 
na niej ślisko!).

Oprócz regulacji samego koryta równie ważny jest system obwałowań rzeki, czyli wały 
przeciwpowodziowe, które do pewnego stopnia (nigdy nie można mieć stuprocentowej 
gwarancji) chronią ludzi i ich mienie przed skutkami powodzi (patrz: Odsłona 3).

Tak działają ostrogi: odpychają nurt rzeki 
w stronę przeciwległego brzegu. Podczas ni-
skich stanów między ostrogami istnieją akwe-
ny prawie stojącej lub powoli płynącej wody, 
gdzie mogą się osadzać np. muł i piasek nie-
sione przez rzekę
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Regulacja i umocnienia brzegu 
Wisły w Pieńkowie
Wisła w Pieńkowie jest szczególnie wąska, 
a to, jak już wiesz, wzmaga prędkości prze-
pływu. Dodatkowo układ nurtu i ławic w ko-
rycie sprawia, że lewy brzeg jest bardzo 
mocno narażony na erozję i podcinanie. 
Aby temu zapobiec, umocniono go narzu-
tem kamiennym oraz betonową opaską. 
Najbardziej newralgiczne miejsce zabez-
pieczono kierownicą.

Poniżej Pieńkowa zbudowano jeszcze 
kilka kamiennych ostróg, jednakże duża 
energia rzeki powoduje ich rozrywanie 
i niszczenie.

Gdzie pójść?
W Warszawie zejdź nad lewy brzeg Wisły 
w okolicy Cytadeli, przy klubie Spójnia. Jest 
tam sztuczna piaszczysta plaża. Potem 
skieruj się ku mostowi Gdańskiemu, dokąd 
dojdziesz bulwarem, czyli betonową opa-
ską. Wejdź na most od strony południowej. Idąc nim, zaobserwujesz zróżnicowanie obu 
brzegów i różne sposoby regulacji Wisły. Zwróć uwagę na długą ostrogę wchodzącą w rze-
kę. Po zejściu na prawy brzeg dotrzyj na ścieżkę spacerową. W miarę możliwości przejdź 
się po ostrodze, którą wcześniej widziałeś z mostu, a następnie powędruj na południowy 
wschód przez łąki blisko brzegu Wisły. Spacer możesz zakończyć przy którymś z mostów.

Gdy wybierzesz się na odcinek podwarszawski, dojedź do Pieńkowa (przystanek Pieńków 
Sklep; patrz: Krok 2), a dalej idź ul. Nadwiślańską ku rzece. Nad Wisłą zaobserwuj zróżnico-
wanie jej brzegów i sposoby ich zabezpieczeń przed rozmywaniem przez nurt. Następnie 
skieruj się na wschód i idź wzdłuż brzegu rzeki, tak jak prowadzi ścieżka. Spacer możesz 
zakończyć po 2 km wędrówki, w Dziekanowie, lub iść jeszcze dalej ścieżką jak najbliżej Wi-

Umocnienie brzegu narzutem kamiennym... ...i betonową opaską

Ochrona brzegu niszczonego przez rzekę poprzez 
jego umocnienie betonową opaską i narzutem 
kamiennym oraz budową tzw. kierownicy (szkic 
sytuacyjny na 538. km – w Pieńkowie)
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sły, obserwując jej brzegi aż do Kępy Kieł-
pińskiej. Stamtąd dojdziesz ulicą 6 Pułku 
Piechoty i ul. Armii Poznań do Kiełpina, na 
przystanek autobusowy Kiełpin Cmentarz.

Co będzie potrzebne?
Weź ze sobą notes, ołówek, kolorowe 
kredki, torebki plastikowe lub pudełko, 
kartki papieru, aparat fotograficzny, lor-
netkę, kserokopie map zamieszczonych 
w naszym przewodniku, rękawiczki do 
zbierania śmieci i worek do ich zabrania.

Proponowane aktywności poznawcze
 Zwróć uwagę na zróżnicowanie prawego i lewego brzegu Wisły w Warszawie. Określ, 

na czym ono polega i jakie funkcje spełniają oba brzegi. Dostrzeż pozytywne strony 
takiego zagospodarowania brzegów dla ludzi i dla zwierząt.

 Zauważ podobieństwo obu brzegów Wisły w Dziekanowie lub Pieńkowie. Użyj lornetki 
do obserwacji przeciwległego brzegu, jego cech i elementów. Znajdź określenia, jakimi 
można byłoby opisać te brzegi komuś, kto nigdy tu nie był.

 Porównaj brzegi Wisły dziekanowskiej z brzegami w Warszawie. Oceń jedne i drugie 
z punktu widzenia różnych potrzeb (nie tylko człowieka).

 Wykonaj kserokopię map dwóch odcinków Wisły: warszawskiego oraz podwarszaw-
skiego (Kiełpin – Dziekanów – Pieńków). Wędrując wzdłuż brzegów rzeki, obserwuj 
różne ich cechy, takie jak np. wysokość (brzegi niskie – wysokie), nachylenie (strome 
– płaskie), rodzaj skał, z jakich są zbudowane (piaszczyste, ilaste, gliniaste itp.), do-
stępność (dostępne – niedostępne) itp. Zaznacz wybrane cechy na mapie (mapach), 
np. różnokolorowymi liniami. Dołącz do mapy objaśnienia użytych kolorów. Określ, ja-
kie cechy brzegów Wisły są dominujące, a jakie – sporadyczne.

 Oceń brzegi Wisły na obu odcinkach pod względem wybranych aspektów (np. stopnia 
zanieczyszczenia itp.). Możesz zastosować skalę ocen, np. od 1 do 3, i oznaczenia lite-
rowe odnoszące się do odpowiednich zagadnień; wartości oraz litery nanieś ołówkiem 
na mapie. Wystaw oceny obu odcinkom Wisły. Zastanów się także, z czego one wynikają.

 Stojąc na moście (np. Gdańskim), zaobserwuj nurt rzeki opływający koniec (tzw. głów-
kę) długiej ostrogi na prawym brzegu. Ruch wody na główce i poniżej niej uzmysłowi 
Ci celowość budowy ostróg. Naszkicuj ostrogę oraz nurt albo wykonaj ich zdjęcie, abyś 
na tej podstawie mógł wyjaśnić to zagadnienie innym.

 Idąc prawym brzegiem Wisły w Warszawie, wejdź przy niskim lub średnim stanie wody 
na kilka ostróg. (Uwaga: jeśli masz lęk wysokości, zrezygnuj albo rozważnie oceń sy-
tuację). Przyjrzyj się, z jakiego materiału i w jaki sposób zostały zbudowane. Zwróć 
uwagę na ich coroczne zniszczenia na skutek erozji betonu (Wisła go nie lubi!).

Ostroga w Pieńkowie przerwana przez Wisłę
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 Przejdź podczas niskiego lub średniego stanu wody po betonowej kierownicy u wejścia 
do Portu Praskiego. To samo możesz zrobić w Pieńkowie – tutejsza kierownica została 
zbudowana z narzutu kamiennego. Zaobserwuj prąd wody płynącej wzdłuż tych bu-
dowli. Wyobraź sobie, co stałoby się z naturalnym brzegiem w Pieńkowie, gdyby nie 
był chroniony przez kierownicę. Zwróć uwagę na baseny wody po wewnętrznej stronie 
kierownic – może kiedyś mogłyby tu powstać prawdziwe, czyste baseny kąpielowe, 
które zimą byłyby wykorzystywane jako naturalne lodowiska?

 Będąc nad Wisłą w Pieńkowie, zwróć uwagę na charakterystyczny łuk koryta Wisły. 
Znajdź go także na załączonej mapie w przewodniku (mapa Dziekanów). To tutaj Wisła 
zmienia bieg z kierunku zachodniego na północno-zachodni. W tym miejscu koryto 
rzeki jest wyjątkowo wąskie, a prędkości przepływu wody są bardzo duże. Wywołuje to, 
jak już wspomniano, niszczenie brzegu. Zaobserwuj, w jaki sposób umocowany jest 
pieńkowski brzeg Wisły i jakim sposobem wymuszono na rzece zmianę jej nurtu tak, 
by nie uderzał on bezpośrednio w brzeg.

 Stań się przez chwilę dzieckiem, które szuka skarbów na brzegu rzeki, by się nimi cie-
szyć lub je komuś ofiarować. Mogą to być muszle, kamyki, liście, korzenie o dziwnym 
kształcie, patyki zgryzione przez bobry. Zbierz je do plastikowej torebki lub pojemnika; 
delikatne okazy (np. muszle) zabezpiecz, zawijając je dodatkowo w papier. W domu, 
po opłukaniu ich czystą wodą, możesz zrobić z nich kompozycję albo zapoczątkować 
wiślane zbiory przyrodnicze. Mogą się przydać także w szkole, a może posłużą jako 
temat opowiadań podczas przerwy śniadaniowej w twoim miejscu pracy?

 Przy okazji zwróć uwagę, jak bardzo zanieczyszczone przez ludzi są brzegi naszej 
pięknej rzeki. Jeśli chcesz zrobić dobry uczynek, zbierz chociaż kilka wyrzuconych tu 
przedmiotów i wrzuć do pojemnika na odpady.

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ świadomość, jak zaskakująco różne przyrodnicze oblicza Wisły można zobaczyć 
w odległości 10–30 km (Wisła w Warszawie – Wisła w Pieńkowie);

 ∫ świadomość różnic w wyglądzie i zagospodarowaniu lewego i prawego brzegu Wisły 
w Warszawie;

 ∫ wiedzę i wizualne doświadczenie, czym jest „gorset warszawski”;
 ∫ umiejętność obserwowania skutków działalności rzeki;
 ∫ własny obraz Wisły płynącej przez Warszawę i na północny zachód od niej na odcin-

ku podmiejskim, oddalonym od stolicy jedynie o ok. 10 km;
 ∫ rozeznanie terenowe dotyczące budowli regulacyjnych (opasek, ostróg, kierownic), 

materiału, z jakiego zostały wybudowane, i celowości ich tworzenia.
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Brzegi Wisły w Warszawie
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Brzegi Wisły na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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Regulacja Wisły w Warszawie
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Regulacja Wisły na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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Odsłona 5. Spotkania z Wisłą

Wisła w Warszawie oraz w Dziekanowie i Pieńkowie
Odcinki Wisły warszawski i podwarszawski są odmienne pod każdym względem. W War-
szawie oglądamy rzekę miejską, wziętą technicznie w karby, uregulowaną, przewężoną, 
płynącą (jak już wspominaliśmy) w sztywnym „gorsecie”. Nadwiślańskie krajobrazy łączą 
w sobie elementy przyrodnicze i zmienione przez człowieka – są to krajobrazy kulturowe. 
Możemy je obserwować, stojąc na praskim brzegu i patrząc poprzez taflę rzeki na Stare 
Miasto. W Wiśle warszawskiej odbijają się też inne krajobrazy kulturowe – z okresu PRL-u – 
i takie ich elementy, jak np. kominy elektrociepłownicze czy bloki mieszkalne (współcze-
śnie pomalowane na jaskrawe kolory). Wszystkie świadczą o zróżnicowanej kondycji spo-
łeczeństwa, jego potrzebach (lub braku potrzeb) i kulturze. Rzeka jest tego zwierciadłem!

Wisła „za progiem” Warszawy: w Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie płynie swobodnie, 
w zasadzie wolna od wszelkich pęt technicznych. Jest to rzeka roztokowa, czyli warko-
czowa (dzieląca się na ramiona); niesie dużo tzw. rumowiska, m.in. piasku i żwiru, które 
odkłada w korycie w postaci ławic. Obecnie jest wolna od zanieczyszczeń, jakie fundowała 
jej Warszawa jeszcze kilka lat temu, wpuszczając do niej nieoczyszczone ścieki.

Wisłę miejską od podmiejskiej dzieli w tym przypadku odległość jedynie 10 km. Porów-
nanie rzeki „tu” i „tam” będzie dla Ciebie z pewnością zaskakujące.

Spójrz na Wisłę jak na piękny, czasem nieprzewidywalny twór przyrody. Jest ona 
inna każdego dnia o różnych jego porach, a tym bardziej – w różnych porach roku. 
Nie znudzi Ci się patrzenie na nią, gdy dostrzeżesz bogactwo jej barw.

Kolorystyka Wisły jest zależna od wysokości Słońca nad horyzontem, pory 
roku i pory dnia, w której obserwujesz rzekę, typu pogody, rodzaju chmur, wilgot-
ności powietrza, a także m.in. od wysokości jej brzegów, ich nachylenia, pokrycia 
roślinnością itp. W pogodny wieczór zobaczysz Wisłę w cieplejszych barwach niż 
w godzinach południowych. Rano, zwłaszcza jesienią i wiosną, nad rzeką często 
zalegają mgły, spowijające ją szaromlecznymi smugami. Gdy jesienią żółcą bądź 
czerwienią się liście nadwiślańskich drzew, znajdziesz w wodzie ich odbicia.

Na wiosnę Wisła przy brzegu wydaje się żółta lub jasnozielona, w lecie – ciem-
nozielona. A za sprawą rosnących nad rzeką białych topoli z zielono-szaro-bia-
łymi liśćmi woda pod nimi migocze takimi samymi plamami. Zimą jest równie 
interesująco: śnieg, który pokrywa brzegi i ławice, skrzy się w promieniach sło-
necznych, a płynące Wisłą podczas silnych mrozów krążki śryżu (tzw. lodu prą-
dowego, często mylonego z krą) wyglądają jak porcelanowe talerze i miseczki 
sunące po wodzie.
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Wisła ma sporo „sukienek” na różne okazje. Wszystkie są gustownie dobrane do jej 
mazowieckiej i polskiej urody!

„Czytanie” Wisły
Tę fascynującą umiejętność, podobną do czytania książki, powinni posiąść zwłaszcza 
ci, którzy pływają po Wiśle. Szlak żeglowny na jej mazowieckim odcinku jest oznaczony 
zielonymi i czerwonymi bojami (bakenami). Gdy płyniesz w dół rzeki, czyli z jej nurtem, 
prawą burtą musisz minąć czerwoną boję, czyli beczkę, a lewą – zieloną boję (stożek). 
Gdy chcesz przepłynąć pod mostem, umieszczony na nim żółty romb wskaże Ci miejsce, 
w którym należy to uczynić.

Czytanie Wisły to jednak coś więcej niż znajomość znaków żeglugowych. Sama bo-
wiem rzeka, wygląd jej powierzchni, mówi, jak płynąć, informuje Cię, jak ukształtowane 
jest dno, gdzie jest głębiej, a gdzie płycej, gdzie rozpoczynają się i kończą podwodne ła-
wice, na które nie wolno wpływać, gdzie znajdują się przeszkody, które trzeba ominąć, 
słowem – którędy wiedzie bezpieczna trasa.

Gdy staniesz nad brzegiem Wisły, poszukaj wzrokiem znaków żeglugowych i popatrz na 
powierzchnię rzeki: zaobserwuj zmarszczki na wodzie, wygładzone lustra, wiry i „bąble”, 
które są kluczem do jej odczytania. Wszystko to składa się na wiedzę zwaną locją.

Ławice na Wiśle
Podczas niżówek na brzegach Wisły i w jej 
korycie odsłaniają się piaszczyste ławice. 
To m.in. one sprawiają, że o Wiśle w naszej 
stolicy z zachwytem mówią cudzoziemcy, 
zwłaszcza z Europy Zachodniej, gdzie takie 
widoki w dużych metropoliach są już nie-
spotykane, ponieważ rzeki tam skanalizo-
wano – pogłębiono, obudowano bulwarami, 
po miejsku je „ucywilizowano”. A w War-
szawie ławice istnieją, bowiem Wisły nie 
poddano tak drastycznym operacjom.

Kolory Wisły są uzależnione m.in. od warunków pogodowych (koloru nieba), pory roku i kolorystyki 
nadbrzeżnej roślinności

Ławice są ważnym elementem koryta rzeki 
oraz krajobrazu nadwiślańskiego
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Ławice powstają na skutek transportu 
przez rzekę piasku i innych osadów rzecz-
nych. W pewnych warunkach, gdy woda 
nie może już unieść tego materiału, po-
zostawia go w korycie lub przy brzegach. 
Z czasem niektóre ławice porastają rośli-
nami, co je bardziej utrwala i nie pozwala 
na ich rozmywanie. Gdy na ławicy poja-
wiają się drzewa – dzięki czemu staje się 
ona jeszcze stabilniejsza – przekształca 
się w wyspę, zwaną kępą. Ławice piasz-
czyste nieporośnięte roślinami zazwyczaj 
przemieszczają się z prądem w dół rzeki.

Ławice, jako zmienny element koryta, nie tylko ubogacają rzekę widokowo i stanowią 
wyborny pierwszy lub drugi plan pejzaży miasta od strony rzeki, lecz także są bardzo waż-
nym siedliskiem wielu zwierząt, w tym ptaków, np. rybitw, nurogęsi, mew i kormoranów. Co 
przy tym ważne, są nieco izolowane od różnych intruzów, m.in. ludzi.

W odróżnieniu od ławic w Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie, które podlegają ochronie 
prawnej (należą one, jak już wiesz, do rezerwatu Ławice Kiełpińskie), warszawskie ławi-
ce nie są chronione. Na niektórych, porastających zaroślami wierzbowymi, dokonuje się 
okresowej przycinki. Niemniej co roku, zwłaszcza na wiosnę, widać, jak przyroda walczy tu 
o swoje prawa. Na piaszczystych, często „wygolonych” przez człowieka powierzchniach 
postępuje sukcesja roślinności – zasiedlanie przez rośliny pionierskie (m.in. właśnie 
wierzbę), które świetnie dają sobie radę z okresowym zatapianiem podczas wezbrań. Na 
zdjęciu widzisz dużą ławicę śródkorytową przy moście Śląsko-Dąbrowskim, z takimi wła-
śnie jednorocznymi odrostami wiklin.

W Warszawie istnieją ławice, które się odtwarzają po przejściu wezbrań; należy do nich 
tzw. Poniatówka poniżej mostu Poniatowskiego. Tworzy ona długi „język”; prom, kursujący 
tędy sezonowo, musi go omijać. Inną ciekawą ławicę, gdzie żyją bobry, zauważysz powyżej 

Okazała ławica śródkorytowa porośnięta wikli-
nami 

Ławica śródkorytowa przy moście Gdańskim to miejsce żerowania bobrów
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mostu Gdańskiego, blisko praskiego brzegu. Możesz obserwować z mostu ślady działania 
bobrów: zgryzane drzewa i ślizgi z wysokiego brzegu ławicy do wody. Porównaj wygląd tej 
ławicy w różnych porach roku.

Interesujące są również kępy – czyli, jak już wiesz, ławice utrwalone przez roślinność 
– widoczne z mostu Śląsko-Dąbrowskiego na praskim brzegu, po północnej stronie mo-
stu. Porastają je zarośla wiklinowe, które utrwalają piaszczyste podłoże i powodują stałe 
„zakotwiczenie” wysp w tym miejscu.

Ławice porośnięte przez wikliny stają się kępami (wyspami bardziej stabilnymi niż ławice piaszczy-
ste); są one charakterystycznym elementem nadwiślańskiego krajobrazu

Na powierzchni wynurzonych ławic, 
a także na dnie Wisły czasami zobaczysz 
zmarszczki utworzone na piasku. Po-
wstają one na skutek przenoszenia piasku 
przez prąd wody w dół rzeki, zgodnie z kie-
runkiem jej płynięcia – dlatego nazywane 
są zmarszczkami prądowymi. Po bardziej 
łagodnych ich zboczach prąd wody trans-
portuje ziarna piasku jak po pochylni aż 
do krawędzi, skąd zsypują się po mocno 
nachylonym zboczu. Nawet po dłuższym 
czasie, gdy ławice są już wynurzone, moż-
na poznać, w którą stronę płynęła woda, 
które je utworzyła.

Zjawiska lodowe
Zimą nie zagrzebuj się w domowych pieleszach. Idź nad Wisłę! Niekiedy zobaczysz na 
rzece i jej brzegu lodowe „kryształowe” cuda. Podczas mroźnych dni i nocy płynąca 
woda szybko się wychładza; powstaje wówczas gąbczasty lód prądowy, tzw. śryż, który 
płynąc z nurtem, tworzy charakterystyczne krążki, przypominające talerze. Ocierają się 
one o siebie, co nadaje ich krawędziom miseczkową formę. Ponadto płynący śryż wydaje 
charakterystyczny chrzęst. Warto posłuchać, jak szumi, szemrze i chrzęści zimowa Wisła 
wypełniona śryżem.

Zmarszczki prądowe na ławicy zalanej wodą 
(kierunek płynięcia wody na zdjęciu: od górne-
go prawego rogu do dolnego lewego)
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Na Wiśle możesz ponadto zaobserwować lód brzegowy oraz stałą pokrywę lodową, 
a także spływającą krę.

Inne zjawiska lodowe zobaczysz w strefie brzegowej. Związane są one z zamarzaniem 
wody na roślinach w warunkach mrozu oraz wiatru i powodowanego przezeń falowania 
wody. Na zdjęciach widzisz sople na wierzbowych witkach, a także trawy w lodowych „ko-
ralach” i „rurkach”.

Uwaga: schodząc nad brzeg zimowej Wisły, tuż nad wodę, miej na względzie 
przede wszystkim swoje bezpieczeństwo – bądź ostrożny, brzegi są śliskie!

Krążki lodu prądowego, czyli śryżu Lód brzegowy i śryż
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Gdzie pójść?
Wybierz się na spacer nad Wisłę na wskazanym przez nas odcinku w Warszawie oraz Kieł-
pinie, Dziekanowie lub Pieńkowie.

Co będzie potrzebne?
Weź ze sobą notes i ołówek, aparat fotograficzny, lornetkę oraz kredki lub farby.

Proponowane aktywności poznawcze
Spotkania z Wisłą

 Stań nad Wisłą (warszawską lub podwarszawską) w takim miejscu, by widzieć duży 
fragment rzeki. Dostrzeż jej rozmaite walory. Określ za pomocą przymiotników, jaka 
jest Wisła płynąca przed Tobą. Zapisz te określenia w notesie, wraz z nazwą miejsca 
i datą. Podobnie zrób kiedy indziej, w innym miejscu, jeśli tylko przyjdzie Ci na to ocho-
ta. Dzięki temu pełniej dostrzeżesz różne wartości Wisły, a także będziesz gotów do 
ich przywołania np. w rozmowie ze znajomymi.

 Kolor Wisły zależy m.in. od tego, ile wody w niej płynie i jaki materiał skalny ona nie-
sie. Gdy jest wezbranie, to nawet przy błękitnym niebie rzeka nie wydaje się niebieska. 
Sprawdź zatem, jaki ma kolor! A jak wygląda podczas niskich stanów wody? Zobacz, jaką 
barwę woda przybiera w dzień słoneczny, jaką – w deszczowy, a jaką – w mroźny i śnież-
ny. Zwróć uwagę na jej odcień podczas wietrznego dnia. Zanotuj swoje spostrzeżenia 
oraz zapisz konkluzję dotyczącą kolorystyki Wisły i jej czasowej zmienności.

 Zarejestruj na fotografii Wisłę w różnych „sukienkach”, zmienianych zależnie od pory 
dnia, roku i miejsca spotkania. Odkryj lub rozwiń w sobie talenty rysunkowe czy też 
malarskie – stwórz portrety Wisły. Zauważ, że obrazów warszawskiej czy podwarszaw-
skiej Wisły jest mało w porównaniu np. z Wisłą w Kazimierzu Dolnym, a przecież jej 
uroda zasługuje na uwagę artystów – także Twoją.

 Powędruj wąską ścieżką wzdłuż brzegu jednego z koryt Wisły na Kępie Kiełpińskiej 
(gdy przejdziesz przez wał przeciwpowodziowy na łąki nadwiślańskie i dotrzesz do ta-
blicy informującej o rezerwacie, kieruj się na zachód ścieżką prowadzącą do Dziekano-
wa). Przyjdź tu najlepiej podczas wiosennych lub letnich wezbrań. Uświadom sobie, że 
idziesz wzdłuż jednej z dużych roztokowych rzek Europy, która pod względem przyrod-
niczym stanowi ewenement w tej części kontynentu. Nie widzisz głównego koryta Wi-
sły, bo jest ono odgrodzone bocznymi, równoległymi do niego korytami. Zwróć uwagę 
na jedno z nich, miejscami widoczne – na niedostępność jego brzegów, różnorodność 
siedlisk roślin i zwierząt (użyj lornetki). A wszystko to istnieje „tuż za progiem” prawie 
dwumilionowego miasta!

 Wybierz się na spacer nad Wisłę zimą, któregoś z pierwszych mroźnych dni. Zaobser-
wuj zjawiska lodowe na rzece (śryż, lód brzegowy) oraz w strefie przybrzeżnej (sople 
lub formy korali, kołnierzy lodowych czy „dzbanków” na roślinach zanurzonych w wo-
dzie).

 Posłuchaj odgłosu ocierania się płynącego śryżu o brzeg; zamknij oczy i wyobraź so-
bie, o czym szemrze Wisła.
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 Stań lub usiądź nad rzeką, tak by widzieć i słyszeć, jak ona płynie; wyobraź sobie, co 
Twoja rzeka chce Ci dzisiaj powiedzieć, co ma Ci do przekazania, i zapisz to w myślach. 
Podziel się tym w dowolnym czasie z ludźmi, którzy są w stanie zrozumieć, że można 
słuchać rzeki, a także z nią rozmawiać.

„Czytanie” rzeki – czytanie znaków żeglugowych
 Stojąc na lewym bądź prawym brzegu Wisły, zwróć uwagę na znaki żeglugowe widocz-

ne na mostach: Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim, Poniatowskiego i Łazienkowskim. Za-
stanów się, dlaczego między tymi a nie innymi filarami mostu znajduje się bezpiecznie 
przejście dla łodzi.

 Zauważ, w jaki sposób oznakowany jest tor wodny przeznaczony do żeglugi w Warsza-
wie oraz w Dziekanowie i Pieńkowie. Jeśli podczas swojej wędrówki nad Wisłą zauwa-
żysz płynące rzeką łodzie, zwróć uwagę, czy poruszają się zgodnie z zasadami żeglu-
gowymi.

 Gdy nadarzy się okazja, porozmawiaj o czytaniu Wisły z osobami pływającymi tą rzeką; 
wybierz się w rejs którymś z wiślanych promów w Warszawie i przekonaj się, na czym 
polegają techniki promowania.

 Stojąc na lewym brzegu przy moście Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim lub Poniatow-
skiego, przyjrzyj się, w jaki sposób woda płynie pomiędzy filarami mostu: tworzy się 
wtedy charakterystyczny trójkąt i bystrze. Zwróć uwagę na spadek zwierciadła wody 
(jego załamanie się) pod mostami.

Ławice
 Przy niskich i średnich stanach wody na Wiśle stań na moście Gdańskim (poziom 

tramwajowy) i obserwuj ławicę na prawym brzegu rzeki. Jej kształt często się zmienia; 
naszkicuj ją, by podczas następnego spaceru sprawdzić, czy jej zarys jest inny niż po-
przednio. Podobne obserwacje wykonaj z mostu Poniatowskiego lub Śląsko-Dąbrow-
skiego.

 Przy niskim stanie wody wejdź na którąś z ławic na Wiśle w Warszawie. Znajdź na 
niej miejsce, gdzie widoczne są zmarszczki prądowe i zrób ich zdjęcie. Zaobserwuj, 
która ich powierzchnia jest łagodnie nachylona, a która – stroma. Na tej podstawie 
określ kierunek płynięcia wody. Zaznacz ten kierunek strzałką na piasku i sfotografuj 
zmarszczki wraz ze strzałką. Będziesz miał gotowe pytanie, a także odpowiedź i „plan-
sze” na konkurs (rodzinny, towarzyski) dotyczący Wisły.

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ świadomość, jak różne, zaskakujące przyrodnicze oblicza Wisły można zobaczyć na 
długości ok. 30 km od centrum Warszawy do Pieńkowa;

 ∫ rozeznanie, jak szybko zmienia się zarys linii brzegowej oraz kształt ławic w czasie 
wahań stanów wody na Wiśle;

 ∫ orientację, jak działają różne elementy regulacji Wisły w Warszawie i ochrony brzegu 
w Dziekanowie i Pieńkowie;
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 ∫ umiejętność obserwacji Wisły i „czytania” jej jak książki;
 ∫ podstawową znajomość oznakowania jej szlaku żeglownego;
 ∫ wiedzę, jakie są rodzaje działalności Wisły;
 ∫ wiedzę, w jaki sposób tworzą się ławice i kępy oraz co interesującego można na nich 

zaobserwować;
 ∫ radość z obcowania z pięknem Wisły;
 ∫ odkrycie niepowtarzalnego odgłosu, jaki wydaje śryż płynący rzeką;
 ∫ umiejętność „słuchania” Wisły i „rozmawiania” z nią.

Literatura, do której warto sięgnąć – przykłady
A. Magnuszewski, Wędrujące wyspy pod Wyszogrodem, „Poznaj Świat” 1995, nr 3.
Warszawska przyroda. Obszary i obiekty chronione, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu 

m.st. Warszawy, Warszawa 2005.
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Pory roku nad Wisłą w Warszawie
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Pory roku nad Wisłą na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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Ławice i kępy na Wiśle w Warszawie
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Ławice i kępy na Wiśle na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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Odsłona 6. Ptaki koryta Wisły, czyli odkrywanie 
znaczenia rzeki miejskiej i pozamiejskiej dla jej 
skrzydlatych mieszkańców

Wprowadzenie
Zapewne nie raz, Drogi Tropicielu, słyszałeś, że Wisła jest rzeką wyjątkową. Jedną z jej 
unikatowości jest niezwykle bogaty i różnorodny świat ptaków. W środkowym biegu Wisły, 
obok gatunków pospolitych i powszechnie spotykanych w innych miejscach, mamy szan-
sę zobaczyć gatunki bardzo rzadkie, nierzadko zagrożone wyginięciem, charakterystycz-
ne jedynie dla dolin nizinnych, nieuregulowanych rzek. Dla niektórych z tych rzadkich ga-
tunków Wisła jest kluczowym miejscem gniazdowania w naszym kraju, dla innych stanowi 
szlak wędrówki, dla jeszcze innych – ważne miejsce zimowania.

Celem naszych wypraw będzie przede wszystkim poznawanie świata ptaków, którego 
– w natłoku przeróżnych zajęć – zazwyczaj nie zauważamy, a czasami wręcz go lekcewa-
żymy. Bardziej dociekliwym tropicielom zaproponujemy również odkrywanie przyrodniczych 
zależności i będziemy namawiać do wyciągania wniosków dotyczących roli i znaczenia rzeki 
dla warszawskiej przyrody. A wszystko po to, aby wzbogacać swoją wiedzę i wrażliwość na 
los ptaków we współczesnym świecie, będącym coraz częściej w odwrocie do natury.

Do wykonania nie tylko w domu
Przedstawiamy przykładowe zadania, w większości polegające na poszukiwaniu odpowie-
dzi na pytania, które zadajemy poniżej. Namawiamy Cię do wykonywania tych zadań za-
równo w trakcie, jak i po zakończeniu obserwacji ptaków na Wiśle. Zestaw proponowanych 
tu zagadnień nie jest i nie może być pełny. Traktuj go bardziej jako „pakiet podstawowy” 
i punkt wyjścia do własnych poszukiwań oraz spostrzeżeń. Przy mnogości potencjalnych 
tematów ich zakres będzie wyznaczany przez zmysł obserwacji, czas, jaki możesz po-
święcić na wiślaną przygodę, poziom ogólności spojrzenia na problem i kreatywność.

1.  Zacznij od najprostszego zadania. Niezależnie od tego, kiedy, gdzie i ile czasu spę-
dziłeś nad rzeką, podsumowanie obserwacji po powrocie pozwoli Ci odpowiedzieć na 
podstawowe pytania:
a) ile gatunków ptaków widziałeś?
b) jakie to były gatunki (spróbuj je rozpoznać)?
c) które (ile) z tych gatunków rozpoznałeś:
 – wyłącznie po wyglądzie;
 – wyłącznie po głosie;
 – zarówno po wyglądzie, jak i po głosie?
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d)  jaki był udział (procent ze wszystkich obserwowanych) gatunków nierozpoznanych 
przez Ciebie? Co zdecydowało, że nie udało Ci się ich rozpoznać?

2.  Jeśli zechcesz poświęcić trochę czasu na bardziej wnikliwą analizę, korzystając za-
równo z poczynionych obserwacji, jak i polecanej przez nas na końcu rozdziału litera-
tury, będziesz mógł wykonać kolejne zadanie:
a)  uszereguj gatunki od najliczniejszych do najmniej licznych, podając liczbę ptaków 

każdego z nich, z zaznaczeniem, ile z nich widziałeś:
 – wyłącznie przelatujących nad wodą i brzegiem, lecących gdzieś dalej;
 – żerujących nad wodą;
 – żerujących na wodzie lub na brzegu;
 – odpoczywających na wodzie lub na brzegu;
 –  wykorzystujących rzekę jako lęgowisko (obecność gniazda, wodzenie piskląt, 

inne – jakie? – oznaki lęgowości);
b)  sprawdź częstość występowania i stopień zagrożenia w Polsce każdego z rozpo-

znanych gatunków, wyróżniając kategorie:
 – liczny;
 – średnio liczny;
 – nieliczny;
 – rzadki lub bardzo rzadki;
 – uznany za ginący, umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (PCKZ);
c)  pogrupuj rozpoznane gatunki, wyróżniając rodziny (jednostka systematyczna sku-

piająca spokrewnione gatunki – patrz: Wyjaśnienia):
 – perkozy;
 – czaplowate i kormoranowate;
 – bocianowate;
 – kaczkowate (kaczki, gęsi);
 – jastrzębiowate;
 – sokołowate;
 – chruściele (np. łyska);
 – żurawiowate;
 – siewkowate (np. sieweczki);
 – bekasowate (np. biegusy, brodźce, bekasy);
 – mewy (mewy, rybitwy);
 – jerzykowate;
 – zimorodkowate;
 – jaskółkowate;
 – inne wróblowe.
Następnie podsumuj liczbę ptaków wszystkich gatunków w obrębie każdej wyróżnio-

nej rodziny i zanotuj, ile z nich gdzie widziałeś, wykorzystując podział zaproponowany 
w pkt 2b.

3.  Jeśli odpowiednio przygotujesz się do wyprawy (szczegóły – patrz: Wskazówki), przej-
dziesz przynajmniej raz jedną z zaproponowanych przez nas tras (patrz: Krok 1), a po 
powrocie opracujesz i podsumujesz swoje obserwacje (tj. wykonasz zadania 1 i 2), 
będziesz mógł ocenić bardziej kompleksowo:
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a)  jakie znaczenie dla rzadkich i ginących (PCKZ) gatunków ptaków, ewentualnie dla 
innych gatunków (lub ich rodzin) wymienionych np. w pkt 2c ma wybrany fragment 
rzeki;

b)  w jakim stopniu wybrane gatunki (lub ich grupy albo rodziny) wykorzystują koryto 
w ściśle określonej porze roku;

c)  sprawdzisz też, w jakiej mierze posługujesz się wzrokiem, a w jakim – słuchem przy 
rozpoznawaniu ptaków koryta rzeki.

Jeśli zdecydujesz się poznać oba wybrane przez nas odcinki Wisły, namawiamy Cię, 
abyś zrobił to w tym samym okresie (jednym z trzech) cyklu rocznego w życiu większości 
ptaków:

–  gody i rozród, trwające od kwietnia do lipca, ze wskazaniem na okres maj–czer-
wiec;

–  przeloty i (lub) koczowanie, trwające od marca do kwietnia oraz od lipca do listo-
pada, ze wskazaniem na okres wrzesień–październik i marzec–kwiecień;

–  zimowanie, trwające od listopada do lutego, ze wskazaniem na okres grudzień–
luty.

4. Wykonanie zadań 1–3, osobno dla każdego odcinka rzeki, pozwoli Ci:
a)  porównać wykorzystanie Wisły miejskiej (warszawskiej) i pozamiejskiej (podwar-

szawskiej) przez ptaki w jednym z kluczowych dla nich okresów. Proponujemy, abyś 
szczególną uwagę zwrócił na różnice (lub podobieństwa) w:

 –  bogactwie gatunkowym (liczba gatunków) i różnorodności gatunkowej (liczba 
gatunków i liczebność każdego z nich – patrz: Wyjaśnienia);

 –  liczebności poszczególnych gatunków i (lub) wyróżnionych grup ptaków (rodzin);
 –  sposobie wykorzystywania różnych środowisk rzeki (koryto, wysoki brzeg, muli-

sty brzeg itp.) przez wybrane (np. zagrożone) gatunki (lub grupy gatunków albo 
rodziny) i znaczeniu tych środowisk dla ptaków;

b)  odkryć zależności przyrodnicze łączące wygląd rzeki i bliskość miasta ze sposo-
bem wykorzystania rzeki przez awifaunę.

Obecność nad Wisłą sześć razy w ciągu roku, po trzy razy (raz w okresie lęgów, raz 
w okresie przelotów i raz w okresie zimowania) wzdłuż odcinka miejskiego i pozamiej-
skiego oraz wykonanie po każdej wyprawie zadań 1–3 da Ci satysfakcję odkrycia pełnej 
tajemnicy. Zawiera się ona w odpowiedzi na proste, ale bardzo istotne pytanie, dlaczego, 
będąc w danym miejscu i czasie, widzisz te, a nie inne gatunki ptaków w takiej, a nie innej 
liczebności. W ten sposób poznasz:

 ∫  znaczenie Wisły warszawskiej i podwarszawskiej dla ptaków, ewentualnie wybra-
nych grup gatunków (albo rodzin lub gatunków), w okresie przelotów, gniazdowania 
i zimowania;

 ∫  sposób wykorzystywania przez ptaki (poszczególne gatunki lub grupy gatunków 
albo rodziny) rzeki miejskiej i pozamiejskiej (jako całości lub w podziale na koryto 
i brzegi) w trakcie całego roku;

 ∫  wartość ornitologiczną każdego z badanych odcinków rzeki, ze względu na bogac-
two i różnorodność gatunkową ptaków.

Zadania przedstawione w punktach 3 i 4 znacznie wykraczają poza „podstawowy pa-
kiet poznawczy” odnoszący się do ptaków Wisły. Ci, którzy sumiennie i kreatywnie podejdą 
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do proponowanych przez nas zadań, nie tylko posiądą wiedzę z zakresu faunistyki, lecz 
także staną się specjalistami z zakresu wybranych zagadnień z dziedzin biologii, ekologii 
i ochrony gatunkowej ptaków Wisły.

Wyjaśnienia
Przez określenie ptaki (awifauna, ornitofauna) koryta Wisły rozumiemy wszystkie ptaki 
obserwowane na wyspach oraz na wodzie i nad wodą między brzegami rzeki, jak również 
te, które stoją na brzegu na styku wody z lądem lub siedzą w skarpach. Zgodnie z tą de-
finicją do ornitofauny koryta Wisły zaliczymy np. bielika krążącego nad wodą w poszuki-
waniu pożywienia, wykluczymy zaś bażanta chodzącego wzdłuż brzegu czy śpiewającą na 
krzaku cierniówkę, które w żadnym stopniu nie są funkcjonalnie związane z Wisłą.

Rodzina to jedna z podstawowych kategorii stosowanych w systematyce organizmów, 
niższa niż rząd i wyższa niż rodzaj, łącząca organizmy (rodzaje organizmów) różniące się 
morfologicznie od innych grup rodzajów.

Bogactwo gatunkowe to liczba gatunków zamieszkujących dany obszar (w naszym 
przypadku – jeden z dwóch wybranych przez nas odcinków rzeki), podczas gdy różnorod-
ność gatunkowa to udział każdego z gatunków w wyróżnionym zespole (np. na danym 
odcinku rzeki). Im mniejsze będą różnice liczebności poszczególnych gatunków, tym róż-
norodność gatunkowa danego miejsca (odcinka rzeki) będzie większa.

Wskazówki
Wybierając się na wyprawę, pamiętaj o zabraniu podstawowego wyposażenia i właści-
wym ubiorze. Szczegółowo opisaliśmy je w jednym z pierwszych rozdziałów przewodnika. 
Tutaj jedynie przypominamy Ci o wzięciu mapy, lornetki, przewodnika do rozpoznawania 
ptaków, notatnika, ołówka oraz tabeli „Spis podstawowych gatunków ptaków koryta Wisły 
warszawskiej i podwarszawskiej” (wydrukujesz ją z pliku zamieszczonego na płycie „Od-
głosy znad Wisły” nr 1), która ułatwi uporządkowane gromadzenie informacji na temat 
obserwowanych ptaków. Przydadzą się również (chociaż nie są absolutnie niezbędne):

 ∫  aparat fotograficzny, umożliwiający dokumentowanie wyglądu ptaków, zwłaszcza 
tych nierozpoznanych;

 ∫  dyktafon (zazwyczaj wystarczy komórka z dyktafonem), umożliwiający nagranie 
głosu, ewentualnie naszego komentarza „ku pamięci”;

 ∫  luneta, użyteczna zwłaszcza przy obserwacjach dużych stad, ewentualnie pojedyn-
czych ptaków w upierzeniu spoczynkowym na wodzie;

 ∫  plan odcinka Wisły, na którym jesteś, w większej skali. Pozwoli Ci to nanosić na plan 
miejsca stwierdzeń poszczególnych ptaków (stad).

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków ptaków spotykanych w obrę-
bie koryta Wisły;

 ∫ poznanie zmian składu gatunkowego i liczebności awifauny Wisły w różnych okre-
sach fenologicznych;
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 ∫ zdolność oceny znaczenia Wisły warszawskiej i podwarszawskiej dla cennych (za-
grożonych, rzadkich) gatunków ptaków w okresie rozrodu, migracji i zimowania;

 ∫ zdolność oceny wpływu bezpośredniego (hałas, obecność ludzi itp.) i pośredniego 
(fizyczny brak siedlisk, ewentualnie brak optymalnych siedlisk) miasta na skład i li-
czebność awifauny Wisły;

 ∫ umiejętność odkrywania zależności przyrodniczych łączących ze sobą cechy fizycz-
ne (wygląd) środowiska i (lub) stopień oraz rodzaj działalności człowieka z występo-
waniem i sposobem wykorzystania Wisły przez ptaki.

Literatura, do której warto sięgnąć – przykłady
Atlas ptaków świata, Multico, Warszawa 2009.
Z. Czarnecki, K.A. Dobrowolski, B. Jabłoński, E. Nowak, W. Siwek, Ptaki Europy, PWN, War-

szawa 1982.
L. Jonsson, Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego, Muza, Warszawa 1998.
P. Mielczarek, W. Cichocki, Polskie nazewnictwo ptaków świata. „Notatki Ornitologiczne” 

1999, t. 40, z. specjalny.
A. Sikora, Z. Rhode, M. Gromadzki, G. Neubauer, P. Chylarecki, Atlas rozmieszczenia ptaków 

lęgowych Polski 1985–2004, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
L. Svensson, Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego, „Przewodnik Collinsa”, Multi-

co, Warszawa 2012.
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Spis podstawowych gatunków ptaków koryta Wisły  
warszawskiej i podwarszawskiej

Lp. Rząd / gatunek

Miejsce obserwacji i liczba osobników 
przelatujących lub zatrzymujących się w dolinie

Uwagi
jedynie 
przelot

nad  
wodą

w korycie 
rzeki  

(na wodzie, 
na wyspie)

na 
brzegu

Nury i perkozy
1 nur czarnoszyi      
2 nur rdzawoszyi      
3 perkoz dwuczuby      
4 perkozek      

Czaplowate i kormoranowate
5 bąk      
6 bączek      
7 czapla biała      
8 czapla siwa      
9 kormoran czarny      

Brodzące
10 bocian biały      
11 bocian czarny      

Blaszkodziobe
12 łąbędź niemy      
13 łabędź krzykliwy      
14 gęś gęgawa      
15 gęś zbożowa      
16 gęś białoczelna      
17 ohar      
18 świstun      
19 krakwa      
20 cyranka      
21 cyraneczka      
22 krzyżówka      
23 płaskonos      
24 rożeniec      
25 głowienka      
26 czernica      
27 lodówka      
28 uhla      
29 gągoł      
30 bielaczek      
31 szlachar      
32 nurogęś      
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Lp. Rząd / gatunek

Miejsce obserwacji i liczba osobników 
przelatujących lub zatrzymujących się w dolinie

Uwagi
jedynie 
przelot

nad  
wodą

w korycie 
rzeki  

(na wodzie, 
na wyspie)

na 
brzegu

Jastrzębiowe (szponiaste)
33 trzmielojad      
34 bielik      
35 błotniak stawowy      
36 jastrząb      
37 krogulec      
38 myszołów      
39 myszołów włochaty      
40 rybołów      

Sokołowe
41 pustułka      
42 drzemlik      
43 kobuz      
44 sokół wędrowny      

Żurawiowe
45 kokoszka zwyczajna      
46 łyska      
47 żuraw      

Siewkowe
48 ostrygojad      
49 sieweczka rzeczna      
50 sieweczka obrożna      
51 czajka      
52 biegus mały      
53 biegus zmienny      
54 batalion      
55 rycyk      
56 krwawodziób      
57 kwokacz      
58 samotnik      
59 łęczak      
60 brodziec piskliwy      
61 mewa czarnogłowa      
62 śmieszka      
63 mewa siwa      
64 mewa srebrzysta      
65 mewa białogłowa      
66 mewa siodłata      
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Lp. Rząd / gatunek

Miejsce obserwacji i liczba osobników 
przelatujących lub zatrzymujących się w dolinie

Uwagi
jedynie 
przelot

nad  
wodą

w korycie 
rzeki  

(na wodzie, 
na wyspie)

na 
brzegu

67 rybitwa rzeczna      
68 rybitwa białoczelna      
69 rybitwa czarna      

70
rybitwa 
białoskrzydła

     

Inne, w tym wróblowe związane z korytem Wisły
71 jerzyk      
72 zimorodek      
73 brzegówka      
74 jaskółka dymówka      

Inne, w tym wróblowe niezwiązane z korytem Wisły
75 jaskółka oknówka      
76 sroka      
77 wrona      
78 kawka      
79 gawron      
80 kruk      
81 wróbel      
82 mazurek      
83 derkacz      
84 siewka złota      
85 siewnica      
86 gołąb miejski      
87 grzywacz      
88 pliszka siwa      
89 pliszka żółta      
90 szpak      

Inne, niewyszczególnione powyżej
91       
92       
93       
94       
95       
96       
97       
98       
99       

100       
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Ptaki koryta Wisły

Rybitwa białoczelna

Rybitwa rzeczna
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Sieweczka obrożna

Sieweczka rzeczna
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Mewa siwa

Śmieszka
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Ptaki urwistych brzegów

Brzegówka

Zimorodek
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Odsłona 7. Łęgi i wikliny nad Wisłą

Łęgi są lasami jak z bajki. Wejdź w nie i chłoń ich niecodzienny czar. Doświadcz ich wil-
gotności, która Cię ogarnie od stóp do głów. Wdychaj łęgowe powietrze nieporównywalne 
z żadnym innym. Nie poczujesz tu żywicznego zapachu sosen, ale wychwycisz specyficz-
ną woń, gęstą od butwiejących szczątków organicznych, zapowiadającą bogate pożywie-
nie dla różnorakich roślin, zwierząt czy grzybów. Budzi ona myśli o cyklu życia i obumiera-
nia organizmów na warstwach wytworzonych przez poprzednie pokolenia. To prawdziwe 
dziedzictwo międzypokoleniowe!

Łęgi jako unikat
Lasy łęgowe, zwłaszcza w dolinach dużych rzek europejskich, są już rzadkością. W Polsce 
także jest ich bardzo mało, bo zaledwie ok. 5% powierzchni, którą zajmowały dawniej. Aż 
dziwne, że ich resztki zachowały się w dolinie Wisły w Warszawie, choć co prawda bardzo 
mocno okrojone powierzchniowo i przekształcone przez człowieka. Możesz je oglądać na 
praskim, niskim, zalewanym brzegu Wisły – czekają na Ciebie!

Zapraszają Cię również łęgi w Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie. Zastaniesz je w nieco 
lepszej kondycji, choć też zmienione i zajmujące mniejszą powierzchnię niż dawniej. Zarówno 
tu, jak i w Warszawie pozostał jedynie ich wąski pas, który w jakiejś mierze stanowi korytarz 
dla zwierząt. Niemniej jest on na różne sposoby rozrywany i uszczuplany. Tak stało się np. 
na wysokości Stadionu Narodowego, gdzie presja człowieka (dojście do plaży, restauracja 
i ogródek dla dzieci) okazała się silniejsza niż względy przyrodnicze (obszar Natura 2000).

Dlaczego łęgi uległy zniszczeniu?
Łęgi ulegały niszczeniu również w dawniejszych czasach na skutek regulacji rzek, prosto-
wania ich koryt, odcinania starorzeczy, budowania wałów przeciwpowodziowych i pozy-
skiwania w różnych celach obszarów nadrzecznych. Na terenach zalewowych pomiędzy 
wałami wycinano drzewa. Wały przecięły obszary całkowicie przynależne łęgom. Na ze-
wnątrz – na zawalu – osuszano grunty, by je pozyskać dla osadnictwa, upraw i hodowli. 
Tutejsze łęgi, niezalewane już wodą z życiodajnymi namułami, poczęły umierać.

Pozostałym skrawkom i wąskiemu pasmu łęgów także obecnie zagrażają różne inwe-
stycje. Presja człowieka na „niezagospodarowane obszary” wciąż jest bardzo silna. W gło-
wach urzędników i decydentów nadal rodzą się pomysły, by budować tu drogi szybkiego 
ruchu na estakadach.

Łęgi wierzbowo-topolowe
Łęgi nadwiślańskie, czyli żyzne lasy nadrzeczne, są organicznie związane z Wisłą, która 
daje im podstawy życia: bogate w składniki odżywcze namuły rzeczne – mady.
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Pnie topoli: białej...

Liście topoli: białej... ...i szarej

...szarej... ...i czarnej

Liście i owoce topoli czarnej Asymetryczne liście wiązu pospolitego
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W łęgu dostrzeżesz wyraźną strukturę i piętra roślin. Królują w nim drzewa, które do-
brze znoszą okresowe zalewanie w czasie wysokich stanów rzeki, trwające nawet miesiąc. 
Są to topole: białe, szare i czarne, górujące nad innymi drzewami. Pod względem wyso-
kości prawie dorównują im stare okazy wierzb białych, które poznasz po siwozielonych 
smukłych liściach.

Lasy nad Wisłą w Warszawie, Kiełpinie, Dziekanowie czy Pieńkowie są łęgami wierzbo-
wo-topolowymi. Jak wskazuje nazwa, występują w nich głównie wierzby i wspomniane już 
topole, ale sporadycznie spotkasz tu również jesiony wyniosłe i wiązy pospolite.

Na Kępie Kiełpińskiej z pewnością zauważysz ok. 100-letnie okazy topoli czar-
nej, zwanej sokorą. To pomniki przyrody. Widać je z daleka, bo górują nad innymi 
drzewami, rosną jednak nie w lesie łęgowym, ale na łące, blisko wału przeciwpo-
wodziowego.

W niższym piętrze łęgu, czyli podszycie, zobaczysz różne krzewy, takie jak: dereń 
świdwa, trzmielina (o różowo-pomarańczowych owocach, podobnych do egzotycznych 
kwiatów), bez czarny (kwitnący na biało, ale mający czarne owoce) czy czeremcha, słodko 
pachnąca w czasie kwitnienia.

Wierzba krucha

Dereń świdwa

Drzewiaste wierzby w łęgach nadwiślańskich

Owocująca trzmielina
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Kwitnące krzewy bzu czarnego na skraju łęgów

Bluszczyk kurdybanek

Kwitnąca czeremcha

Ziarnopłon wiosenny

Rośliny zielne łęgów
W łęgach, dzięki zasobności madów rzecznych, także runo rozwija się bujnie. Wiosną, gdy 
liście drzew są dopiero w pączkach i na dno łęgu dociera jeszcze dużo światła słoneczne-
go, rozścielają się tu płaty fioletowo kwitnącego bluszczyka kurdybanka oraz żółte kwiaty 
ziarnopłonu wiosennego. Nie są to typowe rośliny łęgów – po prostu korzystają z „go-
ścinnych progów”. Zobaczysz (a może i poczujesz?) pokrzywy, które są cennymi gatun-
kami leczniczymi. Natkniesz się też na rośliny o liściach trochę podobnych do pokrzyw 

Pokrzywa zwyczajna Jasnota purpurowa
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Jasnota biała

Trybula leśna

Kościenica wodna

Kwitnąca jeżyna popielica

Przytulia czepna Kozłek lekarski Czyściec leśny Trędownik bulwiasty

i kwiatach w kolorach fioletowym oraz białym. Są to jasnoty – purpurowa i biała – także 
o właściwościach leczniczych. Na swoim ubraniu znajdziesz pędy przytulii czepnej, pod 
stopami będziesz mieć tojeść rozesłaną lub pospolitą oraz kościenicę wodną. Pod ko-
niec wiosny lub na początku lata możesz poczuć niezbyt miły zapach kwitnących kozłków 
lekarskich, z których wytwarza się walerianę. Można powiedzieć, że łęgi stanowią swego 
rodzaju aptekę zielarską i gabinet terapeutyczny!

Późną wiosną przywitają Cię fioletowe kwiaty czyśca leśnego oraz otwarte „pyszcz-
ki” trędownika bulwiastego. Na początku lata znajdziesz w lesie łany biało kwitnącej 
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trybuli leśnej. Latem będziesz mógł 
skosztować owoców jeżyny popielicy. To 
są tylko niektóre przykłady „leków z łę-
gowej apteki”.

Nie wszystkie wspomniane rośliny są 
typowe dla łęgu, ale np. pokrzywa zwy-
czajna to charakterystyczna „mieszkan-
ka” tego lasu.

Łęgi w niektórych miejscach przy-
pominają wilgotne lasy równikowe, a to 
dzięki różnym pnączom nieco podobnym 
do lian. Rośliny te tworzą tzw. zarośla 
welonowe – zwisają z gałęzi jak tajemni-
cze zasłony i firanki.

Owe charakterystyczne dla łęgów „firankowe” rośliny to np. chmiel, psianka słod-
kogórz czy kielisznik zaroślowy. Pnączem jest również roślina intruz – kolczurka kla-
powana.

Kwiaty i owoce (trujące) psianki słodkogórz

Pnącza chmielu – tzw. 
zarośla welonowe

Liście i szyszki chmielu

Kielisznik zaroślowy Owoc kolczurki kla-
powanej – rośliny in-
wazyjnej

W łęgu nie wszędzie da się wejść. Do niektórych jego ostępów wstępu bronią 
boczne koryta rzeki, okresowo wypełnione wodą, lub starorzecza, czyli dawne 
koryta, teraz już odcięte od rzeki. Barierę stanowią też splątane na podobień-
stwo żywopłotów różne rośliny, często jeżące się kolcami. Ale to tylko pozo-
ry niegościnności. Uśmiechnij się przyjaźnie, ale też z szacunkiem, do topól 
i wierzb nadwiślańskich – gospodarzy na tych włościach – zapukaj do drzwi 
łęgu i wejdź z gotowością do poznania lasu. Jeśli jesteś w towarzystwie, przez 
jakiś czas nie rozmawiaj. Oderwij myśli od miasta i codziennych spraw – zwolnij, 
zatrzymaj się na chwilę. Daj się otoczyć tutejszą atmosferą, by odczuć każdym 
zmysłem i chłonąć każdym porem skóry, czym jest las łęgowy. Las tajemniczy 
i bajkowy.
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Rośliny inwazyjne
W łęgu znajdziesz także inne rośliny, nietypowe dla niego – gatunki obce, zawleczone tu 
przez człowieka. Często są one inwazyjne, tzn. zagrażają gatunkom typowym dla rodzi-
mego zbiorowiska (patrz: Odsłona 11). Przykładem takich intruzów są: klon jesionolistny, 
nawłoć olbrzymia oraz kolczurka klapowana.

Klon jesionolistny Owocujący klon jesionolistny Nawłoć olbrzymia je-
sienią

Wikliny nadwiślańskie
Najbliżej rzeki – na tarasie zalewowym i na niektórych piaszczystych ławicach wiślanych – 
zobaczysz różne gatunki wierzb krzewiastych. Tworzą one zbiorowisko (czyli „wspólnotę” 
roślinną) wiklin nadrzecznych. Składają się z krzewów wierzbowych, osiągających wyso-
kość ok. 6 m (wierzby: purpurowa, wiciowa, krucha i biała), oraz z runa – roślin zielnych 
o wysokości do ok. 1 m. Wśród nich panoszy się wszędobylski rzepień pospolity, któremu 
być może uda się przyczepić do Twojego ubrania.

Wierzby, podobnie jak topole, są przystosowane do wiosennych i letnich zalewów. Po-
nadto odznaczają się pewną odpornością na kry spływające rzeką. Gdy spojrzysz na łęgi 
od strony Wisły, dostrzeżesz, że wikliny stanowią pierwszą linię obrony brzegu przed „ata-
kami” rzeki.

Zarośla wiklinowe w Warszawie Pas wiklin i łęgów wierzbowo-topolowych
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Wierzba purpurowa

Rzepień pospolity – jedna z typowych roślin wi-
klin nadrzecznych: liście...

Wierzba wiciowa

...i owoce

Przekonaj się, jak to miło rozpoznawać w terenie różne gatunki drzew i innych 
roślin. Możesz się z nimi przywitać jak z dobrymi znajomymi i zwracać się do 
nich „po imieniu”!

Gdzie pójść?
Wybierz się na lewy brzeg Wisły w Warszawie na wysokości Centrum Olimpijskiego, tam 
zejdź w łęgi i powędruj dzikimi ścieżkami wzdłuż rzeki w kierunku mostu Gdańskiego. Ob-
serwuj łęg i ścieżki, by móc je później porównać z brzegiem praskim.

Przejdź się ścieżką spacerową poprowadzoną w lesie łęgowym na prawym brzegu, od 
mostu Gdańskiego do Łazienkowskiego (lub w odwrotnym kierunku).

Co będzie potrzebne?
Miej wyczulone zmysły i wyobraźnię. Weź ze sobą aparat fotograficzny, lupę, przewodnik 
do oznaczania roślin, notes i ołówek.
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Proponowane aktywności
 Obserwuj wierzby i topole: ich wygląd, wysokość i kształt. Niektóre z nich naszkicuj 

w notatniku. Zaznacz na mapie (planie) literami W (dla wierzby) i T (dla topoli) okazy, 
które się czymś wyróżniają. Nadaj im imiona lub nazwy. Zwróć uwagę na specyficzny 
wygląd ich pni i kory, dotknij ich, zamknij oczy i wyczuj ich fakturę (bruzdy, spękania, 
rysy itp.). Zrób zdjęcia, które będziesz mógł wykorzystać np. jako niebanalne tapety na 
ekran komputera.

 Odwiedzaj „swoje” drzewa na każdym spacerze. Sprawdzaj, co się zmieniło w ich wy-
glądzie, wykonuj zdjęcia, rejestruj zmiany. Jedna z naszych ulubionych wierzb – którą 
nazwaliśmy „Wierzba Y” – rośnie na obrzeżu łęgu w Pieńkowie. Odszukaj ją w terenie 
(pomoże Ci w tym zdjęcie umieszczone w tablicy na końcu rozdziału) i pozdrów od 
nas!

 Znajdź na Kępie Kiełpińskiej topole czarne, które są pomnikami przyrody. Nad Wisłą 
w Warszawie również wypatrz topole czarne, np. te, które „oglądają” Stare Miasto 
z przeciwległego brzegu Wisły. Zwróć uwagę na charakterystyczne „butelkowe” zgru-
bienia na ich pniach.

 Na obu odcinkach Wisły: warszawskim i kiełpińsko-dziekanowsko-pieńkowskim roz-
poznaj po kilka rodzajów i gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych typowych dla łęgu 
wierzbowo-topolowego; wykonaj ich zdjęcia i je podpisz. Załóż w komputerze katalog 
pt. „Rośliny łęgu wierzbowo-topolowego” z podzbiorami: „Drzewa”, „Podszyt – krze-
wy”, „Runo – rośliny zielne” i gromadź tam zdjęcia. Zapamiętaj, gdzie rosną dane rośli-
ny (wykonaj w notatniku szkic orientacyjny lub zaznacz i opisz te miejsca na mapie czy 
planie). Podczas kolejnych spacerów w różnych porach roku obserwuj, jak się zmienia 
wygląd roślin, fotografuj je i kataloguj zdjęcia. Po roku przejrzyj i uporządkuj zbiór. 
Uzmysłów sobie, co wiesz i co czujesz, gdy oglądasz te fotografie. Opowiedz o tym 
komuś bliskiemu.

 Na obu odcinkach Wisły zauważ piętrową budowę łęgu: na poziomie „sutereny” rosną 
rośliny zielne, na „parterze” – podszyt, czyli krzewy i młode drzewa, a „pierwsze piętro” 
stanowią stare drzewa. Zrób zdjęcie dokumentujące istnienie poszczególnych pozio-
mów i je podpisz. Obserwuj te piętra, gdy jesteś w lesie, a także z dalszej perspektywy 
– z drugiego brzegu lub z wału wiślanego (np. w Dziekanowie), a w Warszawie – z do-
wolnego mostu.

 Podczas wędrówki łęgiem w stolicy zwróć uwagę na jego zróżnicowaną szerokość. Za-
rejestruj w pamięci, w których miejscach jest on zbyt wąski. Zauważ, np. w okolicach 
mostu Poniatowskiego czy Gdańskiego, w jaki sposób człowiek przerywa ciągłość tego 
korytarza przyrodniczego, tak ważnego dla zwierząt.

 Na obu odcinkach zwróć uwagę na różne działania ludzi (okolicznych mieszkańców 
oraz innych tu przychodzących spacerowiczów), które wywierają silną presję na łęgi 
(zmiana ich składu, wyglądu, szerokości pasa lasu). Uświadom sobie, jakie są to dzia-
łania i czy można je ograniczyć, a jeśli tak, to w jaki sposób.

 Powędruj wałem przeciwpowodziowym w Kiełpinie, Dziekanowie czy Pieńkowie. Za-
trzymaj się w dowolnym miejscu i wyobraź sobie, że cofnąłeś się w czasie: nie ma 
jeszcze wsi ani wału, a cały obszar dzisiejszego międzywala i zawala aż do ul. Rolniczej 
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(która oczywiście też nie istnieje) porasta szeroki pas naturalnego lasu łęgowego. Bli-
żej Wisły jest to łęg wierzbowo-topolowy, a dalej od niej – jesionowo-wiązowy. Wyobraź 
sobie, że stoisz nie na wale, lecz w środku gęstego, wilgotnego łęgu, w miejscu okre-
sowo zalewanym przez rzekę. Co odczuwasz, co myślisz, co słyszysz, co widzisz?

 Sprawdź, czy na zawalu w Kiełpinie, Dziekanowie lub Pieńkowie rosną jeszcze pojedyn-
cze okazy drzew (wierzby, topole, jesiony, wiązy) będące pozostałością lasu łęgowego. 
Wyobraź sobie, jak bardzo są „samotne”. Zwróć uwagę na inne, obce gatunki roślin 
(sosny, robinie, tuje), wprowadzone tu i na obszar międzywala przez człowieka. Roz-
waż konsekwencje takiego postępowania (patrz: Odsłona 11).

 Zaobserwuj zmiany, jakie zachodzą w łęgach w różnych porach roku. Wybierz się 
w tym celu na wędrówkę np. w marcu, maju, lipcu, październiku i styczniu. Na wiosnę 
zwróć uwagę na kolejność pojawiania się kwiatów różnych roślin runa oraz pnączy. 
Rozpoznaj ich gatunki, korzystając z odpowiedniego przewodnika (patrz: Literatura). 
Narysuj w notatniku oś czasu, a na niej zaznacz nazwy kolejno kwitnących roślin.

 Rozpoznaj nad Wisłą w Warszawie oraz w Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie chociaż 
niektóre miejsca, w których wykonaliśmy zdjęcia charakterystycznych drzew umiesz-
czone w tablicach na końcu tego rozdziału. Znajdź jesienią w Pieńkowie miejsce, gdzie 
między Wisłą a wałem widowiskowo owocuje trzmielina. Zwróć uwagę na budowę 
i barwę jej owoców.

 W Warszawie na wiosnę odszukaj na odcinku między mostami Łazienkowskim a Po-
niatowskiego krzewy kwitnącego bzu czarnego.

 Znajdź nad Wisłą na obu odcinkach drzewa będące intruzami w łęgu, np. klony jesio-
nolistne. Wykonaj ich zdjęcia, a następnie pokaż je swoim znajomym. Opowiedz o na-
trętnym wpychaniu się gatunków inwazyjnych i zabieraniu miejsc do życia drzewom 
typowym dla tego lasu.

 Dotrzyj w łęgach w Warszawie oraz w Kiełpinie, Dziekanowie lub Pieńkowie do miejsc, 
gdzie wiszą „firanki” chmielu, kielisznika zaroślowego czy też kolczurki klapowanej. 
Przyjrzyj się przypominającym sprężynki wąsom czepnym, które wytwarza ta ostatnia 
roślina. Zapamiętaj, że kolczurka, podobnie jak klon jesionolistny, jest gatunkiem in-
wazyjnym (patrz: Odsłona 11).

 Podczas spaceru przez łęg weź do ręki liście różnych gatunków wierzb i topoli. Zwróć 
uwagę na ich zróżnicowane kształty. Odrysuj albo narysuj je w notatniku. Dotknij po-
wierzchni liści i przekonaj się, które są „zamszowe”, które filcowate (z jednej strony, 
z obu stron?), sprawdź przez lupę, czy są owłosione, czy gładkie, przypatrz się, czy 
są matowe, czy błyszczące? Zbadaj brzegi liści wierzb: które są płaskie, a które pod-
winięte, które gładkie, a które faliste? To są ich znaki rozpoznawcze – ich „dowody 
osobiste”.

 Gdybyś mógł stać się drzewem, krzewem lub inną rośliną łęgów czy wiklin, to jaki ga-
tunek byś wybrał? Znajdź w terenie swojego roślinnego „sobowtóra”, zrób mu zdjęcie 
i podpisz je tak, jak sobie wymyślisz!
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Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ umiejętność obserwacji i rozpoznawania roślin łęgu wierzbowo-topolowego i wiklin;
 ∫ umiejętność posługiwania się różnymi zmysłami podczas poznawania, czym są łęgi 

i wikliny;
 ∫ własny zbiór roślin – fotograficzny lub zielnikowy;
 ∫ świadomość pasowego układu łęgów i wiklin;
 ∫ przyjemność zanurzenia się w „bajkowy” las;
 ∫ świadomość zróżnicowanego wyglądu łęgów i wiklin w różnych porach roku;
 ∫ umiejętność obserwacji etapów życia roślin łęgów i zarośli wiklinowych oraz zmian 

w ich wyglądzie w różnych porach roku;
 ∫ zdjęcia na tapetę ekranu komputerowego;
 ∫ w rezultacie – polubisz nadwiślańskie łęgi, bo je poznasz i zrozumiesz!

Literatura, do której warto sięgnąć – przykłady
G. Aas, A. Redmiller, Drzewa, „Encyklopedia kieszonkowa”, Muza, Warszawa 1994.
dla bardziej zaawansowanych tropicieli: W. Matuszkiewicz i in., Zbiorowiska roślinne Pol-

ski. Lasy i zarośla, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
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Łęgi nad Wisłą w Warszawie
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Łęgi nad Wisłą na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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Nadwiślańskie drzewa w Warszawie
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Nadwiślańskie drzewa na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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Odsłona 8. Nadwiślańskie łąki

Łąka jako zbiór roślin zielnych
W warunkach naturalnych rośliny zazwyczaj nie żyją osobno, lecz w „zaprzyjaźnionych” 
grupach – tzw. zbiorowiskach. Rośliny łąk tworzą zbiorowiska nazywane łąkowymi. Nie 
znajdziesz tam drzew, tylko rozmaite gatunki zielne, w tym trawy. O składzie danej grupy 
roślin łąkowych decydują m.in.: rodzaj skał budujących podłoże, rodzaj gleb, dostępność 
wody, klimat (w tym temperatura powietrza) oraz ukształtowanie terenu.

Na skład roślinności łąk w mieście wpływa ponadto wiele innych czynników, zależnych 
od działalności ludzi (np. koszenie, wydeptywanie). A gdy łąki znajdują się na brzegu rzeki, 
która płynie przez miasto, wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, rzeka bowiem stanowi 
dogodną drogę i „środek transportu”, zwłaszcza w czasie wezbrań, dla różnych roślin (i ich 
nasion) pochodzących z innych obszarów. Gdy poziom wody opada, mają one możliwości 
korzystnego rozwoju na brzegach rzeki i jej ławicach. Przez to na nadwiślańskich łąkach 
w Warszawie mamy do czynienia nie z jednym czy kilkoma odrębnymi zbiorowiskami, ale 
z „mieszanką” rozmaitych gatunków tutejszych i nietutejszych. Nie będziemy zatem – ina-
czej niż w przypadku łęgów – szukać na warszawskich łąkach roślin dla nich typowych,. 
Spróbujmy spojrzeć na nie jako na piękne obramowanie prawego, praskiego brzegu Wisły.

Podobnie jest z łąkami w Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie. Na tutejszą „mieszan-
kę” gatunków główny wpływ wywiera gospodarka rolna – rośliny zasiewane tu dawniej 
i obecnie. Wisła, która okresowo zalewa miejscowe łąki, przynosząc im w ten sposób nowe 
zasoby nasion, także odgrywa olbrzymią rolę.

Pas łąk nadwiślańskich
Łąki na prawym brzegu Wisły w Warszawie sąsiadują z pasem łęgów, za którym biegnie 
trakt komunikacyjny (ulica). W Dziekanowie jest inaczej: nad brzegami rzeki znajduje 

Usytuowanie łąk i łęgów nadwiślańskich w Warszawie (A) oraz Dziekanowie (B) – uproszczony 
szkic sytuacyjny

A B
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się pas wiklin, następnie las łęgowy, a dopiero dalej – łąki, z którymi sąsiaduje wał prze-
ciwpowodziowy. Za nim, na zawalu, nadrzeczne łąki stykają się z polami uprawnymi, 
nieużytkami i innymi łąkami. Są zatem oddalone od Wisły, oddzielone od niej pasami 
łęgów i wiklin.

Skąd się biorą te różnice? Otóż łąki w Warszawie zajmują pas przynależny wiklinom, 
usuwanym przez człowieka po to, by ułatwić ludziom dostęp do brzegów rzeki. Łąki pod-
legają silnym wpływom miasta i jego gospodarki. Poza tym że wycina się z nich wikliny, są 
okresowo koszone.

Obszar łąk w międzywalu w Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie był kiedyś użytkowa-
ny rolniczo – znajdowały się tu pola orne, łąki kośne i okresowe pastwiska. Obecnie łąki 
są wykorzystywane w ten sposób tylko w jednym miejscu i nie podlegają takiej presji ze 
strony ludzi jak te w Warszawie. Są różnorodne pod względem występujących tu roślin. 
Stanowią też sielską krainę, w którą warto się zanurzyć.

 „Spektakle kwiatowe”
Od wiosny do jesieni na nadwiślańskich łąkach możesz obserwować kwitnienie rozma-
itych roślin. Jedne zaczynają „spektakl”, potem wchodzą kolejne, a następnie jeszcze 
inne. Niektóre kwitną długo, od wiosny do późnego lata (np. jaskry czy pięciornik), kwiaty 
innych pojawiają się na krótko i szybko przekwitają.

Wiosną na zalewanych przez Wisłę łąkach w Warszawie zobaczysz kwitnące trawy – 
np. mozgę czy życicę – oraz inne rośliny, np. żółte gorczyczniki, kępy chrzanu o białych 
kwiatach i zielonego szczawiu kędzierzawego, a także żółte kobierce jaskrów i mniszków 
lekarskich, które wkrótce zmienią się w białe puchate dmuchawce. W lecie ujrzysz np. 
płaty biało kwitnącego przymiotna i rumianków. Gdzieniegdzie natkniesz się na niebie-
sko-różowego żmijowca.

Późną wiosną lub latem nadwiślańskie łąki zostają wykoszone, ale i tak pod koniec lata 
na ich obrzeżach zakwita wrotycz o żółtych kwiatach jak guziczki czy nieco spóźniona 
niebieska cykoria podróżnik.

Na łąkach w Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie zróżnicowanie gatunkowe roślin jest 
o wiele większe. Wiosną nacieszysz się widokiem białych połaci eleganckiej maruny, 
sąsiadujących z plamami żółtych jaskrów i przytulii oraz czerwonymi płatami koniczyny 

Zalewana łąka w Warszawie: kwitnące trawy 
(mozga i życica) oraz gorczycznik (żółty)

Łąka w Dziekanowie: kwitnące wyka (fioletowa) 
i przytulia (żółta)
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Mikołajek płaskolistny Dziewanna kutnerowata Ostrożeń polny

łąkowej, a także pojedynczymi okazami fioletowego lub białego żywokostu i biało-różo-
wej mydlnicy. Poznasz rozmaite trawy kwitnące w tym okresie, np. wyczyńca łąkowego, 
przypominającego miniaturowe pałki. Poczujesz zapach kwiatów czosnku i zobaczysz 
ich fioletowe łebki. Powędrujesz wzdłuż szpalerów kwitnącej na biało marchwi, obok 
wysp fioletowo-niebieskiej wyki kosmatej, różowej cieciorki pstrej i kęp żółtego dziu-
rawca.

Od lata do jesieni nacieszysz oczy widokiem pięknych niebieskich mikołajków, poczu-
jesz przypominający schnące siano zapach białych i żółtych nostrzyków, napotkasz rude 
kępy szczawiu kędzierzawego. Gdzieniegdzie natkniesz się na ciemnoróżowy ślaz, czyli 
dziką malwę, oraz wysmukłą żółtą dziewannę, w dotyku jak brzoskwinia, czy kłujący ostro-
żeń polny, wysyłający z wiatrem w świat swe puchate nasiona.

Gdzie pójść?
Wybierz się w dowolne miejsce na nadwiślańskie łąki: w Warszawie na prawym brzegu 
Wisły między mostami Łazienkowskim i Gdańskim, poza Warszawą – między Kępą Kieł-
pińską, Dziekanowem a Pieńkowem.

Co ci będzie potrzebne?
Miej otwarte oczy, czuły nos, wrażliwe dłonie. Weź ze sobą aparat fotograficzny, przewod-
nik do oznaczania roślin, notes i ołówek.

Proponowane aktywności poznawcze
 Wyrusz na wybrany fragment nadwiślańskich łąk w Warszawie oraz w Kiełpinie, Dzie-

kanowie lub Pieńkowie. Wybieraj się tam na spacer w różnych porach roku. Zaobserwuj 
i zanotuj zmiany, jakie zachodzą między jedną a drugą Twoją bytnością, jeśli chodzi 
o rodzaj kwitnących roślin, ich kolory itp.
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 Podczas kolejnych spacerów po łąkach (i w Warszawie, i na odcinku podwarszawskim) 
zwróć uwagę na to, które rośliny (oprócz wymienionych przez nas pięciorników i ja-
skrów) kwitną długo – od wiosny do późnego lata. A które kwitną krótko?

 Wyostrz zmysł powonienia, powąchaj niektóre rośliny i określ, jaki jest ich zapach, uży-
wając odpowiednich przymiotników lub porównań do innych znanych Ci zapachów.

 Korzystając z któregoś z polecanych przez nas przewodników, rozpoznaj za każdym 
razem chociaż kilka nieznanych Ci roślin. Najlepiej zrób to na miejscu, na łące, gdy 
masz daną roślinę przed sobą i możesz sprawdzić – nawet kilkakrotnie – szczegóły jej 
budowy, wybrane elementy, kształty itp.

 Sfotografuj kwiaty, liście i łodygi tych roślin, które najbardziej Cię zainteresowały. 
Zapisz w notatniku datę i miejsce wykonania danego zdjęcia oraz nazwę rośliny. Po 
powrocie do domu załóż w komputerze katalog na owe zdjęcia. Zadbaj o to, aby były 
należycie opisane: podaj nazwy gatunkowe roślin (w miarę możliwości – rodzajo-
we) i spisaną z notatnika nazwę miejsca, gdzie zostało wykonane dane zdjęcie, oraz 
datę.

 Zwróć uwagę na bogactwo gatunków roślin łąkowych nad Wisłą oraz na zróżnicowanie 
ich elementów, np. kształtów liści, płatków kwiatów, owoców i nasion. Naszkicuj rośli-
ny w notesie, a ich kolory zanotuj literami (np. ż – żółty, n – niebieski itp.). Zapisz ich 
nazwy. Jeśli nie wiesz, jak się nazywają, rozpoznaj je przy pomocy przewodnika.

 Zaobserwuj zróżnicowanie gatunkowe roślin na nadwiślańskich łąkach w Warszawie 
i w Dziekanowie czy Pieńkowie. Udokumentuj, że jest ono większe poza Warszawą niż 
w stolicy.

 Zwróć uwagę na owady na łące, w tym motyle – one też tworzą różnorodny, kolorowy 
świat przyrody. Rozpoznaj przy pomocy przewodnika kilka ich rodzajów. My też się tak 
uczyliśmy ich „imion”.

Paź królowej Czerwończyk 
zamgleniec

Wietek gorczycznik Strojnica 
baldaszkówka

 Porównaj sposób zagospodarowania i użytkowania nadwiślańskich łąk na odcinkach 
warszawskim oraz kiełpińsko-dziekanowsko-pieńkowskim. Określ, na czym polegają 
podobieństwa oraz różnice.
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Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ radość z obcowania z pięknem łąk nadwiślańskich;
 ∫ świadomość różnic w wyglądzie i składzie gatunkowym nadwiślańskich łąk w War-

szawie oraz w Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie; świadomość ich przyczyn (inne 
uwarunkowania, inny sposób użytkowania łąk dawniej i obecnie);

 ∫ umiejętność rozpoznawania niektórych rodzajów roślin i owadów;
 ∫ świadomość zróżnicowania i bogactwa świata roślin i owadów łąk nadwiślańskich;
 ∫ świadomość bliskości i dostępności tych łąk;
 ∫ uzmysłowienie sobie, jakie stanowią one dobro dla mieszkańców Warszawy i przy-

jezdnych;
 ∫ chęć przekazania innym ludziom ich wartości oraz chęć powrotu na te łąki wraz 

z nimi.

Literatura, do której warto sięgnąć – przykłady
H. i M. Garbarczykowie, Jaki to motyl? Mój pierwszy przewodnik, Multico, Warszawa 2007.
H. i M. Garbarczykowie, Jaki to owad? Mój pierwszy przewodnik, Multico, Warszawa 2008.
Motyle. Łatwe rozpoznawanie, Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2004.
Z. Nawara, Rośliny łąkowe, „Flora Polski”, Multico, Warszawa 2006.
I. Szwedler, M. Sobkowiak, Spotkania z przyrodą. Rośliny, Multico, Warszawa 1998.
J. Twardowski, K. Twardowska, Atlas motyli, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2014.
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Nadwiślańskie łąki w Warszawie
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Nadwiślańskie łąki na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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Odsłona 9. Ptaki nadrzecznych zadrzewień i łąk,  
czyli jak bardzo przydaje się znajomość głosów ptaków

Wprowadzenie
Równie ważnym jak wyspy i ławice w korycie rzeki środowiskiem życia ptaków są nadrzecz-
ne zadrzewienia i łąki. Rozpoznawanie gatunków w tych miejscach jest jednak trudniejsze 
i jeśli ma Ci przynieść radość, będzie wymagało od Ciebie, Tropicielu, bardziej wszech-
stronnego przygotowania. Dlaczego? Ponieważ szybki rozwój roślinności wczesną wiosną 
sprawia, że jedynie przez krótki okres – od późnej jesieni do przedwiośnia – możesz tu 
prowadzić obserwacje swobodnie i bez przeszkód. W pozostałym czasie wysokie trawy na 
łąkach i liście w koronach drzew oraz na krzewach utrudniają dostrzeżenie żyjących tam 
ptaków. Nie ułatwi Ci zadania również to, że większość z nich to gatunki mniejsze i zazwy-
czaj bardziej płochliwe niż te, które udało Ci się spotkać na rzece.

Ogromnie pomocna w takich sytuacjach jest znajomość głosów skrzydlatych mieszkań-
ców gęstwin traw lub listowia. Dzięki niej szybko wykryjesz i rozpoznasz ptaki, które są dla 
Ciebie niewidoczne lub znajdują się daleko. Dobrym przykładem mogą być – z pewnością Ci 
znane – takie gatunki jak skowronek na łąkach lub słowik, wilga czy kukułka w zadrzewieniach.

Pomyśl, jak często dotychczas stwierdzałeś ich obecność „po głosie”, a kiedy na pod-
stawie sylwetki. Znajomość głosów niezmiernie ułatwi Ci też rozpoznawanie gatunków o po-
dobnym wyglądzie. W świecie zwierząt – w tym w świecie ptaków nadrzecznych – zazwyczaj 
jest tak, że te bardzo do siebie podobne odzywają się odmiennie. Przekonasz się o tym, po-
równując np. głosy dwóch gatunków pełzaczy lub głosy pierwiosnka, piecuszka i świstunki.

Celem Twoich wypraw będzie, jak się zapewne domyślasz, poznanie podstawowych 
i charakterystycznych, ale różnych w poszczególnych porach roku gatunków ptaków łąk 
i zadrzewień. Przede wszystkim jednak chcemy Cię przekonać, że rozpoznawanie głosów 
nie jest tak trudne, jak by się wydawało, a umiejętność ta bardzo się przydaje w trakcie 
„ptasich” wypraw.

Słowik Dziwonia Remiz Rudzik
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Wyjaśnienia i wskazówki
Zanim poznasz świat ptaków środowisk nadrzecznych i nauczysz się rozpoznawać głosy 
podstawowych występujących tu gatunków ptaków, powinieneś wiedzieć, że:

1. Równie ważne, a nawet ważniejsze niż znajomość śpiewu godowego jest poznanie 
głosów wabiących i głosów zaniepokojenia. Śpiew usłyszysz jedynie przez kilka wio-
sennych, ewentualnie również letnich miesięcy, podczas gdy wszystkie inne głosy 
– przez cały okres pobytu danego gatunku w naszym kraju.

2. Wsłuchując się w głos w celu rozpoznania gatunku, zwracaj uwagę na takie cechy 
charakterystyczne, jak:
a) linia melodyczna „piosenki” (melodyjność, długość i częstość powtarzania fraz itp.);
b) barwa (dźwięk miękki, cichy, głośny, szeleszczący, zgrzytający, melodyjny, ostry, 

trzeszczący itd.);
c) tempo i rytm (szybkie, wolne, jednostajne, urywane, z przerwami czy bez przerw 

itp.);
d) występowanie lub brak wyraźnie zaznaczonego początku i zakończenia frazy.

3. Śpiew każdego gatunku odznacza się dużą zmiennością osobniczą. Znaczy to, że 
nie ma dwóch ptaków tego samego gatunku śpiewających dokładnie w ten sam 
sposób, podobnie jak nie ma dwojga ludzi śpiewających identycznie ten sam utwór. 
Niezależnie jednak od zmienności osobniczej i różnic w „interpretacji tematu” 
zawsze będą obecne cechy charakterystyczne piosenki (głosu) danego gatunku. 
Zwracaj na nie uwagę.

4. Rozpoznawanie ptaków po głosie rozpocznij zimą lub wczesną wiosną. Niska inten-
sywność głosów i mała liczba gatunków sprawi, że nauczysz się tego stosunkowo 
łatwo i szybko. Pamiętaj, że opanowanie tej umiejętności trwa dłużej niż uczenie się 
cech wyglądu. Nie zniechęcaj się i ciesz się każdym sukcesem. A takim niewątpliwie 
będzie rozpoznanie – na podstawie głosu – gatunku, który po raz pierwszy usłysza-
łeś na poprzedniej wyprawie, lub powtórne rozpoznanie gatunków.

5. Dużą pomocą w uczeniu się rozpoznawania ptaków po głosie (śpiewie) są nagrania 
(CD, DVD, zapis cyfrowy na komputerze, płyta analogowa, kaseta magnetofonowa). 
Dlatego dołączyliśmy do przewodnika płyty z różnymi głosami blisko 100 najbardziej 
charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków. Pamiętaj, aby usłyszane 

Dzięcioł zielony Dzięcioł czarny Dzięcioł średni
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w czasie wyprawy głosy konfrontować z nagraniami jak najszybciej po powrocie – sku-
teczność rozpoznania będzie wówczas największa. Oprócz zapisu śpiewu (transkryp-
cji – patrz niżej) użyteczne będą nagrania zrobione przez Ciebie w terenie telefonem 
komórkowym. Warto też, abyś w ramach przygotowań do pierwszych wypraw, jesz-
cze przed sezonem lęgowym, osłuchał się z nagraniami dołączonymi do przewodnika. 
Wówczas dużo szybciej przypomnisz sobie głosy, które poznałeś już wcześniej.

Do wykonania nie tylko w domu
1. Pierwszym zadaniem będzie ćwiczenie w czasie wyprawy opisu i zapisu głosu (śpiewu) 
wybranego gatunku. Spośród kilku możliwych sposobów zapisu, o których możesz prze-
czytać w polecanej przez nas na końcu rozdziału literaturze, przybliżymy Ci dwa najła-
twiejsze: jeden dla głosów prostych, drugi dla bardziej złożonych.

Pierwszy to transkrypcja – przedstawienie słyszanego głosu za pomocą sylab i (lub) głosek 
zapisanych względem siebie niżej, wyżej lub na tym samym poziomie, ewentualnie również 
w różnych od siebie odległościach. Położenie sylab (głosek) w pionie odpowiada wysokości 
dźwięku – wyżej zapisane oznaczają, że słyszany dźwięk był wyższy niż sąsiednie. Odległości 
między sylabami (głoskami) w poziomie odzwierciedlają długość przerw między sąsiednimi 
dźwiękami (tempo „piosenki”) – mniejsze oznaczają szybsze następstwo dźwięków.

Poniżej przedstawiamy zapis dwóch prostych głosów dwutonowych. Zapis głosu pier-
wiosnka (porównaj z nagraniem na płycie dołączonej do przewodnika) może być np. taki:

cilp cilp cilp
calp calp calp

a zapis głosu derkacza – następujący:

krret           krret           krret
krret           krret           krret

Przykładowy zapis głosu jednotonowego może zaś wyglądać tak w przypadku czarno-
główki (sikory czarnogłowej):

deeee  deeee  deeee  deeee

a tak w przypadku świerszczaka:

cykcykcykcykcykcykcykcykcykcykcykcykcykcykcykcykcykcykcykcyk

Pamiętaj, że interpretacja sylabowa jest subiektywna. Nie ma zatem większego zna-
czenia, czy zapiszesz głos pierwiosnka (dokonasz jego transkrypcji) tak jak wyżej: „cilp 
calp cilp calp”, czy np. „cyp cap cyp cap”, a głos derkacza np. „trry trry trry trry”. Istotna 
jest długość dźwięku, szybkość powtarzania fraz i różnice w tonie (wysokości).

Przedstawiony sposób pozwoli Ci bez większych problemów zapisać głosy zaniepoko-
jenia, głosy wabiące i prosty śpiew. 

W przypadku bardziej skomplikowanego śpiewu wskazane jest wykonanie opisu słow-
nego. Powinieneś w nim zawrzeć cechy charakterystyczne i odróżniające go od innych 
znanych Ci głosów. No właśnie! Stworzenie takiego opisu będzie już wymagać od Ciebie 
znajomości pewnej liczby głosów, głównie gatunków pospolitych. Można bowiem odróż-
niać coś albo porównywać, jeśli ma się punkt odniesienia. Nie musi on jednak oznaczać 
głosu innego gatunku, a tylko podobieństwo do jakiegokolwiek znanego Ci dźwięku. Przed-
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Trznadel Podróżniczek

stawiony wcześniej transkrypcją sylabową głos pierwiosnka opisuje się np. jako podobny 
do odgłosu spadających na siebie monet, głos derkacza porównuje się do rytmicznego 
„przejeżdżania” grzebieniem po kancie stołu, a opisując śpiew ortolana, zwraca się uwagę 
na to, że początek jego piosenki przypomina pierwsze takty V Symfonii Beethovena.

Innym sposobem opisu może być „polskie tłumaczenie” słyszanej piosenki. Za przy-
kład może służyć śpiew zaganiacza, który czasami tłumaczy się jako powtarzane bezu-
stannie „tata bije, tata bije, tata zbił, zbił, zbił”, głos trznadla jako „suchej kobyle nie bę-
dzie niiiiiiiiiiiiiic, suchej kobyle nie będzie niiiiiiiiiiic” czy wreszcie śpiew zięby jako „czekaj 
czekaj, coś zrobiła, a widzisz”.

2. Przy poznawaniu nowych głosów nie próbuj zapamiętywać lub rozpoznawać jednocze-
śnie wszystkich, które słyszysz. Spowoduje to tylko chaos, a w konsekwencji – zniechęcenie. 
Najskuteczniejszą metodą jest nabycie dobrej znajomości kilku głosów (np. trzech–pięciu) 
i systematyczny trening w wyławianiu ich spośród całego chóru, bez zwracania uwagi na inne 
głosy. Taki trening koncentracji będzie Twoim drugim zadaniem, po ćwiczeniu zapisu (opisu) 
śpiewu. Kiedy uznasz, że bez problemu „wyławiasz z tłumu” głosy kilku gatunków, możesz 
zwiększyć trudność zadania i starać się zapamiętać śpiew np. 8–10 gatunków ptaków.

3. Nabyte podczas takich treningów umiejętności sprawią, że kolejne zadania staną 
się dla Ciebie dziecinnie łatwe. Ich rodzaj i zakres będzie analogiczny jak w rozdziale do-
tyczącym ptaków koryta rzeki (patrz: Odsłona 6). Celem zadań realizowanych w trakcie 
Twoich wypraw będzie:

 ∫ poznanie bogactwa gatunkowego ptaków łąk i zadrzewień;
 ∫ porównanie bogactwa gatunkowego ptaków na dwóch dobrze Ci znanych fragmen-

tach rzeki: warszawskim i podwarszawskim w tym samym okresie (do wyboru masz 
okres lęgowy, okres migracji lub zimowanie);

 ∫ porównanie bogactwa gatunkowego ptaków wybranego fragmentu rzeki (warszaw-
ski lub podwarszawski) w różnych okresach (okres lęgowy, okres migracji i zimowa-
nie). W realizacji tych zadań pomocny będzie „Spis podstawowych gatunków ptaków 
zadrzewień i łąk Wisły warszawskiej i podwarszawskiej”, stanowiący załącznik do 
tego rozdziału.

Po każdej wyprawie odpowiedz na pytania:
a) ile gatunków ptaków zarejestrowałeś w trakcie wyprawy?
b) jakie to były gatunki (spróbuj je rozpoznać)?
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c) które (ile) z tych gatunków rozpoznałeś:
– wyłącznie po wyglądzie;
– wyłącznie po głosie;
– zarówno po wyglądzie, jak i po głosie?

d) jaki był udział (procent ze wszystkich obserwowanych) gatunków nierozpoznanych 
przez Ciebie? Co zdecydowało, że nie byłeś w stanie ich zidentyfikować?

Podsumowanie, którego dokonasz, będzie miało dużą wartość faunistyczną. Ale to nie 
ono stanie się Twoim największym osiągnięciem. Będzie nim umiejętność rozpoznawania 
ptaków po głosie. To trudna sztuka, a Ty dołączysz do grona tych, którzy mogą się po-
chwalić jej opanowaniem. Z góry gratulujemy!

Pamiętaj
Przed wyprawą przeczytaj „Elementarz tropiciela...” (patrz: Krok 3) i sprawdź, czy jesteś 
odpowiednio przygotowany. Nie zapomnij zabrać ze sobą tabeli „Spis podstawowych ga-
tunków ptaków zadrzewień i łąk Wisły warszawskiej i podwarszawskiej” (wydrukujesz ją 
z pliku zamieszczonego na płycie „Odgłosy znad Wisły” nr 1).

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ umiejętność dokonywania transkrypcji i opisywania głosów ptaków;
 ∫ umiejętność koncentracji, pozwalającą na wyławianie głosów wybranych kilku ga-

tunków z całego chóru;
 ∫ umiejętność rozpoznawania głosów podstawowych gatunków ptaków spotykanych 

na łąkach i w zadrzewieniach doliny Wisły;
 ∫ wiedzę o zmianach składu gatunkowego ptaków łąk i zadrzewień w różnych porach roku;
 ∫ umiejętność oceny znaczenia Wisły warszawskiej i podwarszawskiej dla cennych 

(zagrożonych, rzadkich) gatunków ptaków w okresie rozrodu, migracji i zimowania;
 ∫ umiejętność oceny wpływu miasta – bezpośredniego (hałas, obecność ludzi itp.) 

i pośredniego (fizyczny brak siedlisk, ewentualnie brak optymalnych siedlisk) – na 
bogactwo gatunkowe ptaków łąk i zadrzewień;

 ∫ zdolność dostrzegania zależności przyrodniczych między cechami (wyglądem) 
i (lub) stopniem przekształcenia środowiska oraz występowaniem ptaków.

Literatura, do której warto sięgnąć – przykłady
A. Czapulak, J. Lontkowski, P. Nawrocki, T. Stawarczyk, ABC obserwatora ptaków, Muzeum 

Okręgowe w Radomiu, Radom 1987.
Z. Czarnecki, K.A. Dobrowolski, B. Jabłoński, E. Nowak, W. Siwek, Ptaki Europy, PWN, War-

szawa 1982.
J. Gotzman, Z lornetką wśród ptaków, PWRiL, Warszawa 1979.
L. Jonsson, Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego, Muza, Warszawa 1998.
A. Sikora, Z. Rhode, M. Gromadzki, G. Neubauer, P. Chylarecki, Atlas rozmieszczenia ptaków 

lęgowych Polski 1985–2004, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
J. Sokołowski, Ptaki ziem polskich, PWN, Warszawa 1978.
L. Svensson, Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego, „Przewodnik Collinsa”, Multi-

co, Warszawa 2012.
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Spis podstawowych gatunków ptaków zadrzewień i łąk Wisły warszawskiej  
i podwarszawskiej

Lp. Rząd / gatunek

Miejsce obserwacji i liczba osobników 
przelatujących lub zatrzymujących się w dolinie

Uwagi
jedynie 
przelot

nad  
wodą

w korycie 
rzeki  

(na wodzie, 
na wyspie)

na 
brzegu

Jastrzębiowe (szponiaste)
1 trzmielojad      
2 błotniak stawowy      
3 błotniak zbożowy      
4 jastrząb      
5 krogulec      
6 myszołów      

Sokołowe
7 pustułka      
8 kobuz      

Grzebiące
9 kuropatwa      

10 przepiórka      
11 bażant      

Żurawiowe
12 wodnik      
13 kropiatka      
14 zielonka      
15 derkacz      

Siewkowe
16 czajka      
17 batalion      
18 bekas kszyk      
19 rycyk      
20 kulik wielki      
21 krwawodziób      
22 brodziec piskliwy      

Gołębiowe i kukułkowe
23 gołąb miejski      
24 grzywacz      
25 sierpówka      
26 turkawka      
27 kukułka zwyczajna      

Sowy
28 płomykówka      
29 pójdźka      
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Lp. Rząd / gatunek

Miejsce obserwacji i liczba osobników 
przelatujących lub zatrzymujących się w dolinie

Uwagi
jedynie 
przelot

nad  
wodą

w korycie 
rzeki  

(na wodzie, 
na wyspie)

na 
brzegu

30 puszczyk      
31 sowa uszata      

Dzioborożcowe i dzięciołowe
32 dudek      
33 krętogłów      
34 dzięcioł zielony      
35 dzięcioł czarny      
36 dzięcioł duży      
37 dzięcioł białoszyi      
38 dzięcioł średni      
39 dzięciołek      

Wróblowe
40 skowronek      
41 górniczek      
42 świergotek łąkowy      
43 pliszka żółta      
44 pliszka siwa      
45 jemiołuszka      
46 strzyżyk      
47 pokrzywnica      
48 kos      
49 kwiczoł      
50 drozd śpiewak      
51 droździk      
52 paszkot      
53 rudzik      
54 słowik szary      
55 słowik rdzawy      
56 podróżniczek      
57 kopciuszek      
58 pleszka      
59 pokląskwa      
60 kląskawka      
61 białorzytka      
62 muchołówka szara      

63
muchołówka 
żałobna

     

64 jarzębatka      
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Lp. Rząd / gatunek

Miejsce obserwacji i liczba osobników 
przelatujących lub zatrzymujących się w dolinie

Uwagi
jedynie 
przelot

nad  
wodą

w korycie 
rzeki  

(na wodzie, 
na wyspie)

na 
brzegu

65 piegża zwyczajna      
66 cierniówka      

67
gajówka 
(pokrzewka 
ogrodowa)

     

68
kapturka 
(pokrzewka 
czarnołbista)

     

69 świstunka leśna      
70 pierwiosnek      
71 piecuszek      
72 świerszczak      
73 strumieniówka      
74 brzęczka      
75 rokitniczka      
76 łozówka      
77 trzcinniczek      
78 trzciniak      
79 zaganiacz      
80 raniuszek      
81 sikora uboga      
82 czarnogłówka      
83 czubatka      
84 modraszka      
85 bogatka      
86 kowalik      
87 pełzacz leśny      
88 pełzacz ogrodowy      
89 remiz      
90 wilga      
91 gąsiorek      
92 srokosz      
93 sójka      
94 sroka      
95 kawka      
96 gawron      
97 wrona      
98 kruk      
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Lp. Rząd / gatunek

Miejsce obserwacji i liczba osobników 
przelatujących lub zatrzymujących się w dolinie

Uwagi
jedynie 
przelot

nad  
wodą

w korycie 
rzeki  

(na wodzie, 
na wyspie)

na 
brzegu

99 szpak      
100 wróbel      
101 mazurek      
102 zięba      
103 jer      
104 kulczyk      
105 dzwoniec      
106 szczygieł      
107 czyż      
108 makolągwa      
109 rzepołuch      
110 czeczotka      
111 dziwonia      
112 gil      
113 grubodziób      
114 trznadel      
115 ortolan      
116 potrzos      
117 potrzeszcz      
118 śnieguła      

Inne, niewyszczególnione powyżej
119       
120       
121       
122       
123       
124       
125       
126       
127       
128       
129       
130       
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Ptaki nadwiślańskich zadrzewień i łąk

Krętogłów

Bielik
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Gąsiorek

Derkacz
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Odsłona 10. Tropy, ślady i głosy, czyli nie tylko ptasi 
świat zwierząt

Wprowadzenie
Większość tajemnic, jakie udało Ci się dotychczas posiąść, związana była ze światem 
nadwiślańskich ptaków. Niniejsza odsłona będzie wędrówką w poszukiwaniu znaków 
obecności różnych zwierząt. Wierzymy, że równie często jak ptasie odnajdziesz ślady po-
zostawione przez ssaki, płazy i gady.

Wiele zwierząt prowadzi skryty i (lub) nocny tryb życia; inne potrafią dobrze się masko-
wać. W efekcie znacznie częściej spotykasz ich tropy i ślady niż je same. Dlatego wyobraź so-
bie mulisty brzeg rzeki, piaszczystą drogę czy zaśnieżone pobocza jako pergamin, a znaki na 
nim – jako pismo w nieznanym języku, w którym napisana została tajemnicza powieść. Od-
kryjesz jej treść, choć poznanie kodów przyrody – podobnie jak w przypadku rozwiązywania 
tajemnic wykopalisk czy hieroglifów – zajmie Ci zapewne trochę czasu. Jesteś jednak TRO-
PICIELEM, a tym samym cierpliwość i otwartość na to, co nowe, to Twój „wizerunek firmowy”.

Pomożemy Ci dostrzegać znaki, na które dotychczas być może nie zwracałeś uwagi. 
Podpowiemy też, gdzie szukać rozwiązań zagadek. Twoim zadaniem będzie natomiast 
nazwać "po imieniu" to, co odnajdziesz na szlaku. Podstawowych informacji („pierwszej 
pomocy”) dostarczą Ci kolorowe tablice z tropami i śladami wybranych zwierząt oraz 
„Spis nadwiślańskich płazów, gadów i ssaków” – załącznik, zawierający listę gatunków, 
które możesz spotkać tu częściej niż inne.

Będziemy też chcieli, abyś ponownie zwrócił uwagę na głosy. Tym razem jednak nie 
ptaków, lecz płazów, które wiosną odzywają się równie intensywnie i często nawet głośniej 
niż ptaki. Reguły ich rozpoznawania są analogiczne jak w przypadku ptaków (patrz: Od-
słona 9); pomocna będzie też płyta CD z nagraniami głosów, dołączona do przewodnika. 
Zamieściliśmy na niej głosy większości rodzimych nizinnych gatunków płazów.

Ropucha zielona Kumak nizinny
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Wyjaśnienia i wskazówki
Tropami nazywamy odciski (odbicie) kończyn zwierząt (łapy, racicy) pozostawione na 
podłożu, śladami – wszelkie znaki aktywności, w tym związane z poruszaniem się, zdo-
bywaniem pokarmu, odpoczynkiem, zalotami czy rozrodem. Tym samym śladem będą 
zarówno tropy, jak i odchody, „zgubione” pióro, legowisko, resztki zdobyczy upolowanej 
przez drapieżnika lub inne ślady żerowania, ślady znakowania granic terytorium, nora, 
gniazdo i wszystkie inne znaki pozostawiane przez zwierzęta.

Aby odczytać ślady zwierząt, musisz je najpierw odnaleźć. W przypadku tropów spra-
wa jest prosta. W każdej porze roku poszukuj ich, gdy idziesz wzdłuż brzegu, po piasku, 
wilgotnej ziemi, mule, błocie, jak najbliżej granicy wody z lądem. Miękkie podłoże sprawia, 
że odciski kończyn są tam najwyraźniejsze, najdłużej też zachowują czytelność umożli-
wiającą rozpoznanie gatunku.

Jeszcze łatwiej będzie Ci śledzić zwierzęta zimą, kiedy spadnie śnieg. Wówczas już nie 
tylko wilgotniejsze miejsca, lecz cała dolina będzie wielką księgą zapisaną mnóstwem ta-
jemnych znaków, kryjących historię ostatnich kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin. 
Namawiamy do tropienia w kilka godzin po opadzie, zwłaszcza kiedy pokrywa śniegu nie 
jest zbyt gruba, najlepiej kilkucentymetrowa. Stare, trudno rozpoznawalne tropy zostaną 
wówczas zasypane, a świeże, pozostawione przez zwierzęta, które przeszły tędy już po 
zakończeniu opadu, będą dobrze widoczne.

Odczytując tropy zwierząt, poświęć równie dużo uwagi wyglądowi pojedynczego odbi-
cia kończyny na podłożu (rozmiar tropu, liczba palców, ułożenie opuszek, odbicie pazu-
rów, kształt racic itp.), jak i wzajemnemu ich ułożeniu. Chociaż układ tropów zmienia się 
w zależności od sposobu poruszania się (chód, step, kłus, galop, skok), często jest tak 
charakterystyczny, że umożliwia rozpoznanie gatunku. Jeśli nie jesteś pewien identyfi-
kacji, ewentualnie napotykasz nowy, nieznany Ci trop, powinieneś zmierzyć jego długość 
i szerokość, długość pazurów oraz długość i szerokość kroków.

Długość tropu mierzy się od przedniej krawędzi opuszki najdłuższego palca do tylnej 
krawędzi opuszki międzypalcowej. W przypadku ssaków kopytnych – pomiędzy przednią 
a tylną krawędzią kopyta. Mierząc długość tropu, nie uwzględnia się długości pazurów, 
opuszek nadgarstkowych, piętek i raciczek.

Tropy: bobra... ...wydry... ...wrony
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Szerokość tropu jest mierzona w jego najszerszym miejscu, pomiędzy najbardziej od-
dalonymi krawędziami opuszek lub racic.

Długość kroku to odległość między najbliższymi odbiciami tej samej kończyny. Mierzy 
się ją zawsze między tym samym punktem pierwszego i drugiego odbicia kończyny (np. po-
między przednimi krawędziami lub pomiędzy tylnymi krawędziami). Szerokością kroku jest 
odległość pomiędzy środkami tropów prawej i lewej kończyny (przedniej lub tylnej). Jeśli 
istnieje taka możliwość, mierzy się szerokość kilku kroków kończyn przednich i kilku kroków 
kończyn tylnych; za finalną przyjmuje się wartość przeciętną (najczęściej się powtarzającą).

Pomiary długości kroku i tropów ptaków wykonuje się analogicznie jak w przypadku 
ssaków. Jedyną różnicą jest to, że przy rozpoznawaniu pomija się rozmiary pazurów.

Przy opisywaniu długości czy szerokości tropu nie sposób uniknąć nazw dotyczących 
budowy kończyn, być może Ci nieznanych. Podczas studiowania polecanej przez nas lite-
ratury natrafisz jednak na takie terminy, jak opuszka, piętka czy raciczka. W związku z tym 
że w rozdziałach wprowadzających tych lektur znajdziesz ich precyzyjne wyjaśnienie, zre-
zygnowaliśmy z powielania tych wiadomości w naszym przewodniku. Z tego samego po-
wodu nie definiujemy pojęć związanych ze sposobem poruszania się.

Umiejętność dostrzegania i rozpoznawania tropów pozwoli Ci stwierdzić obecność kon-
kretnego gatunku. Jeśli oprócz tropów nauczysz się odnajdować i rozpoznawać inne ślady, 
staniesz przed szansą poznania zachowań tych zwierząt związanych z żerowaniem, zalota-
mi, rozrodem, odpoczynkiem itp. Ślady żerowania, w zależności od gatunku, znajdziesz rów-
nie często na ziemi, jak i na korze drzewa, w gałęziach krzewów lub na owocach. Podobnie 
duża różnorodność dotyczy miejsc rozrodu (np. gniazda ptaków) lub schronienia. Niektóre 
zwierzęta mają je na ziemi, inne w trawie, jeszcze inne na krzewie lub drzewie. Musisz być jak 
tropiący Indianin – cały czas skoncentrowany, uważny i systematyczny w przeszukiwaniu 
wszystkich potencjalnych miejsc, gdzie zwierzęta mogły pozostawić ślady.

Odchody to najważniejsze i najczęściej spotykane ślady obecności zwierząt. Zawierają 
niestrawione resztki pokarmu, chitynę owadów, włosy, pióra, resztki kości itp. Ich wiel-
kość i wygląd są charakterystyczne dla gatunku. U wielu gatunków ptaków (np. mewy, 
sowy, ptaki drapieżne dzienne, krukowate) odchody prawie nie zawierają niestrawionych 
resztek pokarmu; są usuwane z organizmu w postaci tzw. wypluwek (zrzutek). Wypluwki 

Odchody: wydry... ...kaczki... ...bobra
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najczęściej można znaleźć w miejscach odpoczynku i w pobliżu gniazd. Pomimo że ich 
wielkość i wygląd często są typowe dla gatunku, istotnymi informacjami będą też: śro-
dowisko, gdzie je znaleziono, zawartość (obecność piór, sierści, traw, kości itp.) i stopień 
zachowania kości.

Wiele śladów związanych jest z charakterystycznym dla danego gatunku zacho-
waniem się zwierząt, dotyczącym głównie informowania konkurentów o swojej obec-
ności i utrzymywaniem czystości ciała. Przykładem są pozostawiane na granicach tery-
toriów dobrze widoczne na śniegu plamy moczu, np. lisa, ślady ostrzenia pazurów przez 
koty na korze drzew, ślady wycierania poroża przez kopytne, miejsca błotnych kąpieli 
w przypadku ssaków. Zwróć też uwagę na gubione włosy i poroże przez ssaki oraz pióra 
przez ptaki.

Innymi ważnymi znakami są schronienia, legowiska i ślady żerowania. Ze względu 
na ich mnogość i różnorodność nie sposób je tu opisać. Pamiętaj jednak, aby mieć oczy 
otwarte – niepozorny wykrot czy podkop, dziupla, zebrane w jednym miejscu gałęzie czy 
wygnieciona ściółka mogą być cenną informacją o obecności i aktywności konkretnego 
zwierzęcia. Jeśli masz takie przypuszczenie, opisz (ewentualnie udokumentuj – szczegó-
ły w dalszej części rozdziału) swoją obserwację, pamiętając o podaniu miejsca, godziny 
oraz daty, i porównaj swój opis z charakterystyką śladów przedstawioną w lekturach po-
lecanych na końcu rozdziału.

Najprostszym sposobem dokumentowania tropów i innych śladów jest wykonanie 
szkicu i uzupełnienie go dokładnym opisem, zawierającym również wymiary. Niezależnie 
od opisu (nie zamiast niego!) wskazane jest, abyś zrobił kilka zdjęć. Mogą one utrwalić 
szczegóły, których nie zauważyłeś, ewentualnie pominąłeś w opisie. Robiąc zdjęcia, połóż 
obok linijkę lub miarkę – będzie to dobre unaocznienie wielkości. W przypadku wyraźnych 
tropów odciśniętych w spoistym podłożu (np. w gliniastym) możesz zrobić gipsowy odlew 
(patrz: Literatura).

Drzewa ścięte przez bobry Bóbr

Uwaga! 
Zbierając i kolekcjonując ślady, przestrzegaj żelaznej reguły: Nie łamać prawa.

Zawsze stosuj się do podstawowej zasady tropiciela i miłośnika przyrody – przede 
wszystkim nie zaszkodzić. Orzechy, szyszki, futro, pióra, skorupki jaj czy wylinki mo-
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żesz zabrać, kiedy masz pewność, że nie wyrządzasz szkody zwierzętom. Jeśli zbierasz 
znalezione kości, sprawdź, czy są pozbawione resztek mięsa. Jeżeli nie, powinieneś je 
bezzwłocznie wygotować w wodzie z sodą. W ten sposób zachowasz niezbędną higie-
nę i unikniesz przykrego zapachu w domu. Możesz zabrać również odchody i wypluwki 
ptasie (po wcześniejszym udokumentowaniu opisem, szkicem i fotograficznie), po to by 
przeprowadzić ich oględziny. W tym celu namocz je w wodzie, a następnie oglądaj w po-
większeniu pod lupą, rozdrabniając grudki pincetą. Znalezione w ten sposób sierść, pióra, 
kości i chitynowe pozostałości owadów możesz wysuszyć i umieścić w pudełkach (po-
jemnikach), z dołączonym szczegółowym opisem przynależności oraz podaniem miejsca 
i daty znalezienia. Będzie to ciekawy materiał kolekcjonersko-poznawczy. Podczas zbie-
rania w terenie i sprawdzania w domu zwierzęcych pozostałości pracuj w rękawiczkach 
i korzystaj z pincety, a po zakończeniu oględzin obowiązkowo dokładnie umyj ręce. Kolek-
cjonowane ślady zabezpiecz preparatami chroniącymi przed molami.

Pamiętaj, aby nie niepokoić ptaków przy gniazdach ani innych zwierząt w miejscach 
ich rozrodu i podczas wychowu młodych. Nie wolno Ci w okresie lęgowym zabierać gniazd 
ani piskląt i młodych innych zwierząt z miejsc, w których je znalazłeś. Nie wolno też za-
bierać galasów (narośli z tkanki roślinnej, w środku której rozwijają się larwy) ani kokonów 
owadzich, rybiej ikry, skrzeku płazów ani jaj gadów i ptaków.

Kalendarz aktywności płazów w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych 
w danym roku. Jeśli planujesz herpetologiczne „bezkrwawe łowy” połączone z nauką 
rozpoznawania głosów płazów, powinieneś być czujny przede wszystkim w okresie (luty) 
marzec–maj (czerwiec). Nie zdziw się jednak, jeśli usłyszysz głos niektórych gatunków 
również latem (lipiec–sierpień), a nawet późną jesienią.

Do wykonania nie tylko w domu
1. W każdej z czterech podstawowych pór roku (wiosna, lato, jesień, zima) zaplanuj 

przynajmniej dwa wyjścia w teren poświęcone wyłącznie tropieniu i poszukiwaniu śladów 
zwierząt, po dwa na odcinkach warszawskim i podwarszawskim.

 ∫ Po powrocie do domu, korzystając z lektur, postaraj się rozpoznać przynależność 
śladów z dokładnością przynajmniej do gromady (owady, płazy, gady, ptaki, ssaki, 
inne – rozpoznane, nierozpoznane), a najlepiej – do gatunku.

 ∫ Uszereguj rodzaje śladów w kolejności od najczęściej znajdowanych; wyróżnij: tropy, 
wypluwki ptaków, odchody, mocz, miejsca żerowania, miejsca schronienia i odpo-
czynku, miejsca rozrodu, inne (jakie?).

 ∫ Mając przed sobą podsumowanie obserwacji z całego roku (ewentualnie z krótsze-
go okresu, jaki sobie wyznaczysz), przekonaj się:
a) w której porze roku zebrałeś najwięcej śladów?
b) czy więcej śladów napotykałeś na warszawskim, czy podwarszawskim odcinku 

Wisły? Jak sądzisz, z czego wynikają różnice?
c) czy łatwiejszym zadaniem jest odnalezienie śladu, czy jego identyfikacja z do-

kładnością do gromady czy nawet gatunku?
d) czy częstość występowania różnego rodzajów śladów w różnych porach roku 

i w obrębie poszczególnych gromad zwierząt (płazy, gady itd.) jest podobna? 
Jeśli nie, zastanów się z czego mogą wynikać różnice;
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e) który rodzaj śladów jest dla Ciebie najłatwiejszy do rozpoznania? Dzięki czemu?
f) ile łącznie gatunków zwierząt nauczyłeś się rozpoznawać po tropach? Ile po in-

nych śladach?
Podstawowym celem Twoich wypraw jest nabranie doświadczenia. Ponadto kiedy iden-

tyfikacja śladów przestanie sprawiać Ci problem, będziesz mógł na jej podstawie określić 
liczbę, rozmieszczenie i zwyczaje przynajmniej niektórych nadwiślańskich zwierząt.

2. Osobnym zadaniem będzie utworzenie kalendarza aktywności głosowej nadwi-
ślańskich gatunków płazów. Jeśli chcesz uczestniczyć w tej zabawie, zaplanuj regularne 
przejścia jednym z dwóch wskazanych przez nas odcinków rzeki przynajmniej raz na dwa 
tygodnie od marca do czerwca. W trakcie każdego przejścia notuj częstość odzywania się 
różnych gatunków płazów (najlepiej z zaznaczeniem miejsc stwierdzenia na mapie). Na 
podstawie poczynionych obserwacji odpowiedz na pytania:

 ∫ Jakie gatunki płazów słyszałeś nad Wisłą? Które występują najczęściej, a które naj-
rzadziej?

 ∫ Które gatunki zaczynają odzywać się najwcześniej, a które najpóźniej? Które odzy-
wają się najdłużej?

 ∫ Przygotuj tabelę. W wierszach wpisz rozpoznane gatunki, w kolumnach – kolejne 
miesiące roku, od lutego do czerwca. Przy każdym gatunku poprowadź linię przez 
komórki tabeli odpowiadające miesiącom, w których słyszałeś jego głos. W ten spo-
sób utworzysz kalendarz aktywności głosowej rozpoznanych przez siebie płazów.

Pamiętaj
Przed wyprawą przeczytaj „Elementarz tropiciela...” (Krok 3), przestudiuj tabelę „Spis 
nadwiślańskich płazów, gadów i ssaków”, a jeśli chcesz rozpoznawać płazy po głosach, 
zapoznaj się z nagraniami na płycie dołączonej do przewodnika.

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ umiejętność odnajdowania śladów pozostawionych przez zwierzęta;
 ∫ umiejętność rozpoznawania obecności wielu gatunków zwierząt po tropach i innych 

śladach;
 ∫ wiedzę o zwyczajach zwierząt na podstawie znalezionych śladów;
 ∫ umiejętność zbierania, zabezpieczania i kolekcjonowania śladów zwierząt;
 ∫ umiejętność rozpoznawania głosów nadwiślańskich gatunków płazów;
 ∫ poznanie kalendarza aktywności głosowej poszczególnych gatunków płazów.
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Spis nadwiślańskich płazów, gadów i ssaków

Gatunek
SSAKI GADY PŁAZY

borsuk jaszczurka zwinka grzebiuszka ziemna
bóbr jaszczurka żyworodna kumak nizinny
dzik padalec zwyczajny ropucha paskówka
gronostaj zaskroniec zwyczajny ropucha szara
jeleń żmija zygzakowata ropucha zielona
jenot żółw błotny rzekotka drzewna
karczownik żółw czerwonolicy żaba jeziorkowa
kot żaba moczarowa
kret żaba śmieszka
kuna domowa żaba trawna
kuna leśna żaba wodna
lis
łasica
łoś
mysz domowa
mysz polna
norka amerykańska
nornica ruda
nornik północny
pies
piżmak
ryjówka aksamitna
rzęsorek rzeczek
sarna
szczur wędrowny
szop pracz
tchórz
wiewiórka
wydra
zając
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Tropy ssaków drapieżnych

1. Lis, 2. Jenot, 3a. Borsuk (tylna łapa), 3b. Borsuk (przednia łapa), 4. Wydra, 5. Tchórz, 6. Norka 
amerykańska, 7. Kuna

1 2

3a 3b 4

765
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1. Lis, 2. Jenot, 3. Borsuk, 4. Wydra, 5. Kuna, 6. Tchórz/norka (są praktycznie nie do odróżnienia)

1 2 3

4

5

6
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Tropy ssaków kopytnych

1. Łoś, 2. Jeleń, 3. Dzik, 4. Sarna

1

3

2

4
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1. Łoś, 2. Jeleń, 3. Dzik, 4. Sarna

1 2 3 4
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Tropy innych ssaków

1a. Zając (przednia łapa), 1b. Zając (tylna łapa), 2a. Bóbr (przednia łapa) 2b. Bóbr (tylna łapa), 
3a. Jeż (przednia łapa) 3b. Jeż (tylna łapa), 4a. Szczur (przednia łapa) 4b. Szczur (tylna łapa), 5a. 
Mysz (przednia łapa) 5b. Mysz (tylna łapa)

1a

3a
4a 5a

1b

3b 4b
5b

2a 2b
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1. Zając, 2. Bóbr, 3. Jeż, 4. Szczur, 5. Mysz

1 2 5

4

3
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Tropy ptaków

1. Sieweczka obrożna, 2. Rybitwa rzeczna, 3. Śmieszka, 4. Krzyżówka, 5. Gęgawa, 6. Łabędź niemy, 
7. Czapla siwa, 8. Bocian biały

1

5

6

7 8

2 3 4
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1. Sieweczka obrożna, 2. Rybitwa rzeczna, 3. Śmieszka, 4. Krzyżówka, 5. Gęgawa, 6. Łabędź niemy, 
7. Czapla siwa, 8. Bocian biały

1

6

7

8

2 3 4 5
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Tropy płazów i gadów

1. Wąż, 2. Jaszczurka, 3. Żółw

1 2 3
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Odsłona 11. Rodzime i obce – w obronie naszej przyrody

Wprowadzenie
W dotychczasowych odsłonach zachęcaliśmy Cię do robienia notatek w sposób planowy 
i systematyczny. Staraliśmy się też być Twoimi przewodnikami podczas rozpoznawania 
różnych gatunków zwierząt oraz śledzenia ich zwyczajów i rozmieszczenia na warszaw-
skim i podwarszawskim odcinku Wisły. W dwóch ostatnich rozdziałach „faunistycznych” 
chcemy zwrócić uwagę na zagrożenia dla wiślanej przyrody ze strony zwierząt, roślin 
i człowieka. Zacznijmy od problemów związanych z pojawianiem się w naszej faunie i flo-
rze coraz większej liczby inwazyjnych gatunków obcych. Proponujemy Ci w tej odsłonie 
wyprawę na nadwiślańskie bezdroża w celu poszukiwania „obcych”. Pomocą będzie „Spis 
najbardziej ekspansywnych inwazyjnych gatunków obcych, które pojawiły się w Polsce 
w ciągu ostatnich 150 lat”, zamieszczony jako załącznik do tego rozdziału.

Wyjaśnienia i wskazówki
Zanim jednak wyruszysz w teren, wyjaśnimy Ci przyczyny inwazji oraz skutki związane 
z pojawianiem się gatunków obcego pochodzenia. Zaczniemy od sprecyzowania kilku 
ważnych, podstawowych pojęć.

Ekosystem to fragment przyrody tworzony przez zespół współzależnych od siebie ro-
ślin, zwierząt i innych organizmów oraz środowiska zajmowanego przez te organizmy.

Introdukcja to celowe i (lub) przypadkowe wprowadzenie (zawleczenie) gatunku 
przez człowieka w miejsce będące poza naturalnym zasięgiem występowania tego ga-
tunku, często w zupełnie odmienne warunki klimatyczne.

Ekspansja oznacza spontaniczne rozprzestrzenianie się gatunku na obszary przyle-
gające do granicy dotychczasowego zasięgu, zwykle na krótki dystans i w niewielkiej licz-
bie osobników. Definicja ta obejmuje też zajmowanie nowych siedlisk (środowisk) w obrę-
bie dotychczasowego areału.

Inwazja oznacza gwałtowną i masową kolonizację nowych terenów, powodującą na 
nich zmiany w ekosystemach.

Różnorodność biologiczna to rozmaitość form życia razem z całą ich zmiennością na 
poziomie genów, gatunków i ekosystemów.

Gatunek rodzimy to taki, który występuje w obrębie swojego naturalnego i migracyj-
nego zasięgu. Może on rozprzestrzeniać się poza ten obszar, ale zawsze spontanicznie 
(bez udziału człowieka) i na tereny przylegające do dotychczas zajmowanych.

Gatunek obcy to taki, który przy bezpośrednim lub pośrednim udziale człowieka 
w sposób celowy lub przypadkowy został wprowadzony na tereny poza obszarem, w któ-
rym występuje naturalnie. Definicja ta obejmuje zarówno żywe osobniki, jak i zdolne do 
przeżycia gamety, zarodniki, nasiona, jaja oraz części osobników, dzięki którym mogą się 
one rozwijać. Za obce uznawane są też gatunki, które zostały tak przeniesione:
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 ∫ w odległej przeszłości (np. karp);
 ∫ niedaleko od granic naturalnego zasięgu (np. świerk);
 ∫ na inny obszar, z którego następnie przedostały się na dany teren same, bez udziału 

człowieka (np. jenot).
Gatunek inwazyjny to taki, który masowo i w szybkim tempie kolonizuje nowe tere-

ny i (lub) siedliska, wywołując negatywne, czasami katastrofalne skutki w ekosystemach 
i gospodarce. Inwazyjność dotyczy zarówno gatunków obcych, jak i rodzimych, poszerza-
jących swój areał lub środowisko życia.

Gatunek obcy inwazyjny to gatunek nierodzimy, który wywiera negatywny wpływ na 
bioróżnorodność biologiczną, gatunki rodzime, siedliska i (lub) ekosystemy, ewentualnie 
stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i powoduje straty w gospodarce.

Gatunek obcy nieinwazyjny to gatunek obcego pochodzenia tworzący w miejscach 
wprowadzenia skupiska o niewielkich skłonnościach do rozprzestrzeniania się oraz nie-
wykazujący destrukcyjnego wpływu na miejscową faunę, florę i ekosystem.

Cechą większości organizmów jest 
przemieszczanie się i zasiedlanie no-
wych obszarów, na których znajdują 
sprzyjające dla siebie warunki. Takie 
ekspansje, prowadzące do zmian zasię-
gu geograficznego, są zjawiskiem natu-
ralnym, występującym na świecie od za-
wsze. Jeśli nawet przybierają one formę 
inwazji, tylko wyjątkowo się zdarza, aby 
gatunki rodzime wpływały destrukcyjnie 
na lokalną przyrodę. Inaczej jest w przy-
padku gatunków nierodzimych. Inwazje 
gatunków obcych, obok utraty sie-
dlisk, uważa się za największe global-
ne zagrożenie dla przyrody. Organizmy mogą się pojawić w nowym dla siebie miejscu 
w bardzo różny sposób, zawsze jednak dzieje się to przy świadomym lub nieświadomym 
udziale człowieka.

Do najczęstszych przyczyn inwazji biologicznych należą:
 ∫ celowe wsiedlenia, m.in. w rybactwie, wędkarstwie, łowiectwie i leśnictwie (np. dąb 

czerwony, biedronka azjatycka, rak pręgowaty, karp, jeleń sika, wiewiórka szara);
 ∫ „ucieczki” z upraw rolnych i ogrodniczych (np. łubin trwały, miskant chiński) oraz 

hodowli domowych i hodowli zwierząt futerkowych (np. żółw czerwonolicy, norka 
amerykańska);

 ∫ przypadkowe zawleczenia za pośrednictwem środków transportu, takich jak samo-
lot, samochód czy statek, oraz z produktami importowanymi (żebropław, racicznica 
zmienna, szrotówek kasztanowcowiaczek, pomrów żółtawy, ślinik luzytański);

 ∫ likwidacja barier w wyniku budowy mostów, kanałów, zbiorników zaporowych itp. 
(np. wioślarka kaspijska, babka bycza, karaś srebrzysty).

Do najpoważniejszych, często nieodwracalnych skutków inwazji biologicznych należą:
 ∫ wyginięcie gatunków rodzimych w wyniku drapieżnictwa (np. norka amerykańska, 

szop pracz) i żerowania (piżmak);

Norka amerykańska
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 ∫ krzyżowanie się z gatunkami rodzimymi i powstawanie hybryd (np. pelugi z sieją czy 
jelenia sika z jeleniem szlachetnym);

 ∫ konkurencja i wypieranie gatunków rodzimych (wiewiórka szara, norka amery-
kańska, babka bycza, biedronka azjatycka, nawłoć kanadyjska, klon jesionolistny, 
barszcz Sosnowskiego);

 ∫ zmiana lokalnych sieci zależności pokarmowych, czyli troficznych (np. babka bycza, 
nawłoć kanadyjska);

 ∫ pasożytowanie na gatunkach rodzimych (np. tasiemiec bruzdogłowiec gowkongij-
ski);

 ∫ przenoszenie chorób i epidemii wśród zwierząt (np. jeleń sika przenoszący na żubry 
pasożytniczego nicienia, który wywołuje choroby układu pokarmowego, czy rak prę-
gowaty przenoszący dżumę raczą);

 ∫ niszczenie upraw i plonów (szrotówek kasztanowcowiaczek, stonka ziemniaczana, 
pomrów wielki).

Uważa się, że gatunki obce były WYŁĄCZNĄ przyczyną wyginięcia 20% i GŁÓWNĄ 
przyczyną wyginięcia 60% wymarłych gatunków ptaków na świecie.

Chcąc chronić gatunki rodzime, powinniśmy na bieżąco rejestrować i monitorować 
rozprzestrzenianie się gatunków obcych. W Polsce tego heroicznego zadania podjął się 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Od 1999 r. prowadzona jest – cały czas ak-
tualizowana – baza danych „Gatunki obce w Polsce”, a od 2008 r. również baza „Gatunki 
obce w faunie Polski”. Adresy stron internetowych tych baz podajemy w dalszej części 
rozdziału.

Do wykonania nie tylko w domu
Przejrzyj polecane lektury, bazy internetowe i zamieszczony na końcu rozdziału „Spis naj-
bardziej ekspansywnych inwazyjnych gatunków obcych...”. Na tej podstawie:

 ∫ określ, które z wymienionych obcych gatunków inwazyjnych występują na wiślanych 
ścieżkach;

Nawłoć kanadyjska Klon jesionolistny Kolczurka klapowana
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 ∫ przeprowadź przynajmniej dwie wyprawy – po jednej na odcinku warszawskim i pod-
warszawskim – w celu odnalezienia i zidentyfikowania „obcych”;

 ∫ porównaj liczbę obcych gatunków (osobno dla roślin i zwierząt) między obydwoma 
odcinkami. Sprawdź, na którym z nich „obcy” mają większy udział; weź pod uwagę 
wszystkie znane Ci występujące tam gatunki fauny i flory (osobno dla zwierząt i ro-
ślin);

 ∫ zastanów się, jak sam możesz przyczynić się do ochrony rodzimej fauny i flory.

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ poznanie przyczyn, skutków i znaczenia inwazji biologicznych dla przyrody i czło-
wieka;

 ∫ umiejętność rozpoznawania inwazyjnych gatunków obcych w nadwiślańskiej florze 
i faunie;

 ∫ refleksję dotyczącą zachowań i działań mogących przyczynić się do ochrony gatun-
ków krajowych.

Literatura, do której warto sięgnąć – przykłady
Z. Dajdok, P. Pawlaczyk, Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski, Wy-

dawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2009.
Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski, wyd. cyfrowe, Jagiellońska Bibliote-

ka Cyfrowa, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków 2008.
B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz, Cz. Hołyński, 

Rośliny obcego pochodzenia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków in-
wazyjnych, Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2012.

www.gisinetwork.org – GISIN, globalna sieć baz danych o gatunkach obcych
www.iop.krakow.pl/gatunkiobce – Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz,  

Gatunki obce w faunie Polski, Instytut Ochrony Przyrody
www.iop.krakow.pl/ias – Gatunki obce w Polsce, Instytut Ochrony Przyrody
www.nobanis.org – NOBANIS, system służący wymianie informacji o gatunkach obcych 

w Europie Środkowej i Północnej
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Spis najbardziej ekspansywnych inwazyjnych gatunków obcych,  
które pojawiły się w Polsce w stanie dzikim w ciągu ostatnich 150 lat

ROŚLINY BEZKRĘGOWCE KRĘGOWCE

barszcz mantegazyjski (inaczej 
barszcz Mantegazziego)

Mięczaki Ryby

pomrów wielki amur biały

barszcz Sosnowskiego pomrów żółtawy babka bycza

bożodrzew gruczołowy racicznica zmienna babka łysa

czeremcha amerykańska ślinik luzytański babka szczupła

dąb czerwony wodożytka nowozelandzka czebaczek amurski

dereń rozłogowy Skorupiaki karaś srebrzysty

jesion pensylwański krab wełnistoręki peluga

klon jesionolistny rak pręgowaty (inaczej   
rak amerykański)

sumik karłowaty

kolczuga klapowana (inaczej 
kolczurka klapowana)

trawianka

rak sygnałowy (inaczej rak 
szwedzki albo rak kalifornijski)

Gady

nawłoć kanadyjska żółw czerwonolicy

nawłoć późna wioślarka kaspijska Ssaki

niecierpek drobnokwiatowy Owady dziki królik

niecierpek gruczołowaty biedronka azjatycka jeleń sika

rdestowiec czeski stonka ziemniaczana jenot

rdestowiec ostrokończysty strąkowiec fasolowy norka amerykańska

rdestowiec sachaliński szrotówek 
kasztanowcowiaczek

piżmak

robinia akacjowa szop pracz

róża pomarszczona

świdośliwa kłosowa

winobluszcz pięciolistkowy

winobluszcz zaroślowy
złotokap pospolity (inaczej 
złotokap zwyczajny)
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Odsłona 12. Nadwiślańskie krajobrazy kulturowe

Zróżnicowane krajobrazy
Krajobrazy nadwiślańskie mają z natury rzeczy charakter przyrodniczy. Jednakże ludzie tu 
mieszkający odbili na nich swoje piętno. Owe „pieczęcie” były i są różne, odzwierciedlały 
bowiem potrzeby i sposoby gospodarowania na tych obszarach. W Warszawie wiązały się 
one z powstaniem i rozwojem miasta w dolinie Wisły oraz z rozmaitymi formami gospo-
darowania rzeką: żeglugą, gospodarką wodną itp.

Od czasu założenia nad Wisłą grodu, poprzez rozrastanie się miasta, ustanowienie tu 
stolicy i dalszy dynamiczny rozwój, presja na brzegi Wisły i samą rzekę były coraz więk-
sze. Z dzisiejszych krajobrazów nadwiślańskich można w jakiejś mierze odczytać historię 
Warszawy oraz jej związki (a czasem – brak związków) z Wisłą. Są to krajobrazy kulturo-
we, które odzwierciedlają szeroko pojętą kulturę mieszkańców tego regionu. Porównać je 
można do rzeźby i jej twórcy. Wisła ze swoją doliną są wspaniałym tworem przyrodniczym 
i stały się tworzywem dla działań człowieka, który „rzeźbi” w nim tak, jak pozwala mu na to 
jego wiedza, wyobraźnia, kultura oraz dostępne narzędzia cywilizacyjne. Tak powstawały 
i nadal powstają nadwiślańskie krajobrazy kulturowe. Są one ważnym elementem krajo-
brazu miejskiego – specyficznego oblicza Warszawy.

W Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie człowiek wpisał w środowisko przyrodnicze znaki 
życia na wsi i gospodarowania ziemią. Krajobrazy nadrzeczne różnią się zatem od war-
szawskich, mimo że pod względem przyrodniczym powinny być bardzo podobne. Inne 
użytkowanie tych terenów, jak również potrzeby mieszkańców sprawiają, że tutejsze kra-
jobrazy kulturowe są odzwierciedleniem zarówno istniejących warunków przyrodniczych, 
jak i różnych sposobów gospodarowania.

Krajobraz miejski – widoki Warszawy znad Wisły. Gdy staniesz na prawym brze-
gu rzeki na wysokości mostu Śląsko-Dąbrowskiego czy Gdańskiego albo naprze-
ciwko Starego lub Nowego Miasta, zobaczysz jeden z najpiękniejszych pejzaży 
Warszawy, stanowiący wizytówkę stolicy. Wiedzieli o tym już dawniej malarze, np. 
Bernardo Bellotto, zwany Canalettem, który namalował w 1770 r. słynną panora-
mę Warszawy widzianą od strony Pragi.

Wisła jak lustro odbija w wodzie wspaniałe sylwety Starego i Nowego Miasta, 
z zamkiem, katedrą, kościołami, kamieniczkami staromiejskimi, spichlerzami itp. 
Obecnie w rzece przegląda się także „warszawski Manhattan” – grupa wieżow-
ców wybudowanych w centrum miasta. W ten sposób wiślane lustro upiększa 
krajobraz kulturowy Warszawy.
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Ujęcia wody w Warszawie
Głównym elementem technicznym ujęcia wody pitnej spod dna rzeki, z głębokości ok. 6 m, 
jest stojąca w korycie Wisły tzw. Gruba Kaśka, którą dobrze widać z mostu Łazienkow-
skiego. Zasila ona Wodociąg Praski; wodę pompuje 15 drenów ułożonych promieniście. 
Ujęcie wspomagają dwa tzw. Chude Wojtki, znajdujące się bliżej mostu Siekierkowskiego 
na prawym brzegu rzeki.

Gruba Kaśka została zbudowana w 1964 r., a oryginalna metoda ujęcia wody, którą 
wówczas zastosowano, znana jest w świecie technicznym jako „ujęcie warszawskie”. Jest 
to jednocześnie największa tego typu studnia w Europie.

Gruba Kaśka ma swoją starszą siostrę. Jest to XVIII-wieczny wodozbiór o tej samej na-
zwie, który znajduje się blisko Muzeum Niepodległości, między torowiskami przystanków 
tramwajowych przy al. Solidarności koło placu Bankowego.

Krajobraz wiejski Kiełpina, Dziekanowa i Pieńkowa składa się z różnych ele-
mentów: domów, zabudowań gospodarczych, dróg, łąk, pól uprawnych i nieużyt-
ków, położonych po zewnętrznej stronie wału przeciwpowodziowego. Ale jego 
charakterystyczne rysy zauważysz także w międzywalu, które jeszcze gdzienie-
gdzie użytkuje się rolniczo. Również nad rzeką widoczne są nadal (chociaż coraz 
rzadziej) miejsca współistnienia człowieka i rzeki.

Tutejsze tereny międzywala i zawala, odgrodzone wałem, są przykładami 
krajobrazu kulturowego rolniczego i nadrzecznego. Niedługo znikną, wchłonię-
te przez łapczywe wielkie miasto, rozlewające się na obrzeża i zmieniające je 
w przestrzeń „znijaczoną”. Na razie są piękne i wyraziste. Są przejawem tożsa-
mości tego miejsca i ludzi organicznie z nim związanych, współtworzących tutej-
sze krajobrazy i świadomych, czym jest sąsiedztwo Wisły.

Gdzie pójść?
W Warszawie idź gdziekolwiek nad Wisłę, wszędzie bowiem znajdziesz krajobrazy kul-
turowe (ich elementy dostrzeżesz nawet w lasach łęgowych, „uporządkowanych” przez 
człowieka). Najpiękniejsze historyczne krajobrazy kulturowe obejrzysz, spacerując pra-

Krajobraz kulturowy – wizytówka Warszawy Gruba Kaśka – ujęcie wody spod dna Wisły 
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wym brzegiem rzeki między mostami Śląsko-Dąbrowskim i Gdańskim oraz idąc tymi 
mostami.

W Kiełpinie, Dziekanowie czy Pieńkowie typowe nadwiślańskie krajobrazy wiejskie 
(w tym rolnicze) zobaczysz na odcinku między Dziekanowem Zachodnim a Pieńkowem, 
gdy przeszedłszy od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego, znajdziesz się w mię-
dzywalu.

Co będzie potrzebne?
Przyda Ci się trochę wiedzy o Warszawie, a także o krajobrazach kulturowych miejskich 
i wiejskich. Miej otwarte oczy i uszy; wyostrz wrażliwość. Weź ze sobą aparat fotograficz-
ny, notatnik, ołówek (najlepiej B2) do szkicowania panoram i mostów oraz gumkę.

Proponowane aktywności poznawcze
Krajobraz miejski – widoki Warszawy znad Wisły

 Przed wędrówką wzdłuż i w poprzek warszawskiej Wisły zapisz w notatniku sześć–
osiem swoich skojarzeń (lub symboli) dotyczących Wisły i Warszawy. Jeśli są nimi 
obiekty, które znajdują się nad Wisłą (w Wiśle?), to podczas spaceru wykonaj ich zdję-
cia i złóż w tablicę pt. „Wisła i Warszawa – moje skojarzenia”. Dopiero po ich wykona-
niu zajrzyj do tablicy „Wisła i Warszawa – skojarzenia”, zamieszczonej na końcu tego 
rozdziału, i porównaj je z naszymi skojarzeniami. Które z nich są wspólne?

 Pójdź na spacer nad prawobrzeżną Wisłę na odcinek od mostu Śląsko-Dąbrowskiego 
do mostu Gdańskiego. Zatrzymaj się naprzeciwko Starego, a następnie Nowego Miasta. 
Wyróżnij z panoramy sylwetki poszczególnych obiektów kulturowych: na Starym Mieście 
– Zamek Królewski, katedrę św. Jana, kamienice staromiejskie, Starą Prochownię, a na 
Nowym – kościoły św. Benona, św. Kazimierza Królewicza (klasztor ss. sakramentek) 
i Najświętszej Marii Panny. Wykonaj zdjęcia (także zdjęcie panoramiczne) przedstawia-
jące Stare i Nowe Miasto od strony Wisły. Jest to jedna z najbardziej charakterystycz-
nych panoram Warszawy – jej piękna przyrodnicza i kulturowa wizytówka.

Rolnicze krajobrazy kulturowe: użytkowanie 
ziemi na terenach zawala na granicy Dziekano-
wa i Pieńkowa 

Wał przeciwpowodziowy – ważny element nad-
wiślańskiego krajobrazu kulturowego 
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 Narysuj w notatniku (najlepiej na gładkiej kartce) szkic obu panoram, ale tylko w ich 
zewnętrznych obrysach. Nad charakterystycznymi, dominującymi obiektami umieść 
pionowe strzałki ze znakami zapytania. Będzie to zagadka dla Twojej rodziny i znajo-
mych oraz sprawdzian ich podstawowej wiedzy o Warszawie.

 Stań na moście Poniatowskiego i przyjrzyj się sylwetce Stadionu Narodowego. Co 
przypomina Ci on pod względem kształtu? Zrób takie zdjęcie, aby na pierwszym planie 
widoczna była Wisła, a na drugim – stadion. Zaobserwuj, w jakich kolorach odbija się 
w wodzie ten obiekt. Od czego zależy jego kolorystyka?

 Stań na moście Gdańskim lub w jego okolicy na lewym brzegu Wisły i odszukaj w kra-
jobrazie charakterystyczne dwie wieże katedry św. Floriana na Pradze. Zrób im zdjęcie 
lub naszkicuj je w notatniku i zapisz, w jakim są kolorze. Od czego on pochodzi? Określ, 
w jakiej porze dnia wieże (i cała katedra) są najlepiej oświetlone i w związku z tym pre-
zentują się najatrakcyjniej.

 Wykonaj kilka innych zdjęć krajobrazów kulturowych w Warszawie mogących stanowić 
pocztówki – wizytówki zarówno miasta, jak i rzeki oraz ich „wspólnoty”.

 Zwróć uwagę na sylwetki warszawskich mostów i ich zróżnicowanie. Określ, który 
z nich jest architektonicznie lekki i nawiązuje do wantów na żaglowcu. Który most 
ma konstrukcję piętrową? Który jest koloru zielonego, a który podkreślony czerwoną 
wstęgą? Policz, ile filarów mają mosty: Poniatowskiego, średnicowy, Śląsko-Dąbrow-
ski oraz Gdański. Znajdź uroczą syrenkę na jednym z filarów mostu Poniatowskiego.

 Naszkicuj w notatniku albo wykonaj zdjęcie najbardziej charakterystycznego elemen-
tu każdego z obserwowanych przez Ciebie mostów. Wykonaj własną tablicę z ich zdję-
ciami; uchwyć nie tylko zróżnicowanie architektoniczne, ale również piękno nadwi-
ślańskich mostów.

 Idąc północną stroną mostu Świętokrzyskiego w kierunku Powiśla, zwróć uwagę na 
zwalistą, dosyć toporną sylwetkę czerwonego budynku Centrum Nauki Kopernik, za-
słaniającą wspaniały widok na skarpę wiślaną. Jakie sprawia ona na Tobie wrażenie? 
Sprawdź, odwracając się do tyłu, czy widoczna stąd katedra św. Floriana ma sąsiadów 
niezbyt do niej pasujących (kolorami, kształtem, urodą). O czym świadczą takie wido-
ki?

 Uzmysłów sobie, patrząc na Warszawę przeglądającą się w swojej rzece, co składa 
się na piękno tutejszych krajobrazów kulturowych, ich wartość niematerialną, która 
decyduje m.in. o jakości życia człowieka.

 Krajobrazy kulturowe można nie tylko „czytać”, lecz także ich „słuchać”. A zatem 
usłysz, będąc w dowolnym miejscu nad Wisłą, zarówno odgłosy użytkowania jej do-
liny przez człowieka (np. hałas, szum komunikacyjny – droga), jak i odgłosy przyrody 
(śpiew ptaków, szelest liści na drzewach itp.); zwrócić uwagę, które dźwięki przeważa-
ją w danej porze roku, porze dnia, danej chwili. Czy są one miłe, obojętne, czy niemiłe 
w odbiorze?

 Uświadom sobie, że w większości metropolii Europy Zachodniej położonych w dolinach 
dużych rzek nie ma już takiego zespolenia krajobrazów kulturowych z rzeką jak w War-
szawie i jej okolicy. Spójrz na nadwiślańskie krajobrazy oczami cudzoziemców, którzy 
są przyzwyczajeni do rzek płynących wybetonowanymi korytami i „ucywilizowanych” 
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krajobrazów nadrzecznych. Dla nich nasze „zwyczajne” krajobrazy są czymś zupełnie 
niezwykłym! Zanotuj, jakie elementy mogą być dla nich zaskoczeniem i zarazem dużą 
wartością przyrodniczą, krajobrazową i estetyczną.

 Nawiąż ze spacerującymi i nieśpieszącymi się ludźmi krótką rozmowę na temat Wi-
sły, krajobrazów kulturowych widocznych z jej brzegów i z mostów nad nią rozpiętych. 
Dowiedz się, co najbardziej podoba się ludziom w takich pejzażach Warszawy, na co 
zwracają uwagę.
A co Ty w nich dostrzegasz?

Krajobraz wiejski (rolniczy) w dolinie Wisły w Kiełpinie, Dziekanowie i Pieńkowie

 Zaobserwuj sposób zagospodarowania terenu należącego do Wisły, czyli głównie 
w międzywalu, a także w bliskim sąsiedztwie wału, po jego zewnętrznej stronie. Znajdź 
w międzywalu w Pieńkowie, w pasie tamtejszych łąk, pole użytkowane rolniczo i łąkę 
kośną – to prawie ostatni przykład takiego gospodarowania i krajobrazu rolniczego na 
tym obszarze.

 Wykonaj zdjęcia rolniczych krajobrazów kulturowych w dolinie Wisły w Kiełpinie, Dzie-
kanowie lub Pieńkowie. Za kilka czy kilkanaście lat to będą już zdjęcia historyczne!

 Porównaj nadwiślańskie krajobrazy kulturowe: miejski i wiejski. Uświadom sobie ich 
odrębność, a zarazem małą odległość fizyczną między miejscami, gdzie je możesz 
zobaczyć.

 Gdy staniesz w Pieńkowie, Dziekanowie lub Kiełpinie na wale przeciwpowodziowym ty-
łem do Wisły, zobaczysz przed sobą krajobraz rolniczy (szerzej – krajobraz wiejski); 
dostrzeżesz łąki bądź pola uprawne i zabudowania. Teren ten leży tylko ok. 10 km od 
granicy Warszawy, a wszystko tu jest inne niż w mieście! Zaobserwuj, jak użytkowany 
jest obszar między wałem a brzegiem rzeki (równina zalewowa), jakie spełnia on funk-
cje przyrodnicze, gospodarcze oraz społeczne. Porównaj to z użytkowaniem terenów 
nadwiślańskich w Warszawie.

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ odkrycie pięknych pejzaży miasta i wsi, które być może za kilka–kilkanaście lat znik-
ną na skutek urbanizacji (rozbudowane osiedla, poprowadzone drogi itp.);

 ∫ umiejętność wyróżniania poszczególnych elementów w krajobrazach kulturowych – 
miejskim i wiejskim – oraz ich wartościowania;

 ∫ świadomość istnienia dużego zróżnicowania krajobrazów kulturowych w dolinie Wi-
sły na dystansie kilkunastu kilometrów;

 ∫ umiejętność elementarnego „czytania” krajobrazów kulturowych.
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Nadwiślańskie krajobrazy kulturowe w Warszawie
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Nadwiślańskie krajobrazy kulturowe na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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most Śląsko-Dąbrowski

Warszawskie mosty,  
które zobaczysz w czasie swoich wędrówek

most Gdański

most Świętokrzyski

most Poniatowskiego most średnicowy

most Łazienkowski



164

Wisła i Warszawa – skojarzenia
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Odsłona 13. Człowiek nad Wisłą – ślady ludzkiej 
obecności

Wprowadzenie
Drugim największym po „obcych” zagrożeniem dla wiślanej przyrody jesteśmy my, lu-
dzie, lub to co powstaje w wyniku naszej działalności. Niechlubnym przykładem może być 
kompleksowa regulacja rzeki w dolnym biegu Wisły (poniżej Płocka). Doprowadziła ona 
na dużym obszarze do nieodwracalnego zaniku wysp, ławic i nadrzecznych zadrzewień, 
a tym samym do utraty miejsc rozrodu i (lub) żerowania wielu gatunków zwierząt, które 
Ty, Tropicielu, możesz nadal podziwiać w okolicach Warszawy.

Ale i tutaj świat przyrody nie jest bezpieczny. Każdego dnia może zrodzić się pomysł 
dalszej zabudowy hydrotechnicznej koryta rzeki na rogatkach Warszawy! Pomimo że za-
grożenie takie wydaje się obecnie czysto teoretyczne, trzeba o nim wspomnieć ku prze-
strodze.

Innym, już całkiem realnym niebezpieczeństwem jest nielegalne wydobywanie piasku, 
wylewanie płynnych nieczystości do rzeki, kłusownictwo czy niektóre formy turystyki in-
dywidualnej (quady i samochody terenowe na wyspach i brzegach, rozpalanie ognisk), 
zakłócające ciszę i (lub) niszczące środowisko, w tym miejsca rozrodu zwierząt.

W tej odsłonie prosimy Cię, Tropicielu, abyś sam sprawdził, jak często i w jaki 
sposób ludzie korzystają z gościnności rzeki. Wierzymy, że dla spotkanych nad Wi-
słą, a niewtajemniczonych spacerowiczów będziesz przewodnikiem i doradcą, który 
w stosowny, życzliwy sposób podpowie, jak się zachowywać, aby nie szkodzić królowej 
naszych rzek.

Wyjaśnienia i wskazówki
Na dzisiejszy spacer powinieneś zabrać ze sobą:

 ∫ mapę odcinka rzeki, który będziesz przemierzał – najlepiej w skali 1 : 10 000, ewen-
tualnie 1 : 20 000, co umożliwi Ci precyzyjne zaznaczanie miejsc spotkania ludzi 
i (lub) skutków ich obecności;

 ∫ lornetkę;
 ∫ ołówek i gumkę;
 ∫ ewentualnie cyfrowy aparat fotograficzny, za pomocą którego będziesz mógł 

uwiecznić obserwacje, których wyniki naniesiesz na mapę. Pamiętaj, aby zapisać 
datę i godzinę wykonania zdjęć.

Pomimo że tym razem przewodniki do rozpoznawania zwierząt i roślin nie będą nie-
zbędnym wyposażeniem, namawiamy, abyś zawsze miał je ze sobą. Zapewniamy Cię, że 
się przydadzą, kiedy zupełnie nie będziesz się tego spodziewać.
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Do wykonania nie tylko w domu
Przy okazji wykonywania innych proponowanych przez nas zadań, ewentualnie specjalnie 
w celu sprawdzenia presji ludzi na warszawskim i podwarszawskim odcinku Wisły:

 ∫ Zaznacz na mapie miejsca ludzkiej obecności, dołączając charakterystykę ingeren-
cji (w notesie lub bezpośrednio na mapie). Dobrze, abyś wykonał to zadanie przy-
najmniej dwa razy w każdej porze roku (po jednym spacerze w dzień powszedni 
i w weekend); wybierz dni pogodne.

 ∫ Po powrocie z każdej wyprawy pogrupuj zanotowane aktywności ludzi na mające 
pozytywny, negatywny i neutralny wpływ na wiślaną przyrodę.

 ∫ Na podstawie zebranych informacji skonstruuj kalendarz, w którym oprócz podsu-
mowania dynamiki ludzkiej presji na wiślaną przyrodę zaznacz aktywności, które 
Twoim zdaniem są dla niej najbardziej uciążliwe w poszczególnych porach roku.

 ∫ Jeśli uda Ci się przejść zarówno odcinkiem warszawskim, jak i podwarszawskim, bę-
dziesz miał też możliwość porównania:
a) w którym z tych miejsc ingerencja ludzi jest większa;
b) czy jej rodzaj w obu miejscach jest podobny oraz ewentualnie
c) gdzie jest on bardziej szkodliwy dla przyrody.

Pamiętaj
Zaznaczaj na mapie zarówno miejsca, w których spotykasz ludzi – z opisem, co robią (jaz-
da na rowerze, pływanie kajakiem, biwak rodzinny, spacer zakochanych, spacer z psem 
na smyczy lub bez niej, obserwacje zwierząt, libacja itp.), jak i te, co do których masz 
pewność, że ktoś tu był w niedalekiej przeszłości. Pozostawione śmieci po weekendowym 
wypadzie nad Wisłę lub resztki zanęty w miejscach wędkowania, ślady opon samochodu 
czy quada, wypalone miejsce po ognisku, pasące się krowy lub konie na wyspach itp. to 
również DOWODY NASZEJ OBECNOŚCI!

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ poznanie rodzaju i dynamiki ingerencji człowieka w miejską i podmiejską przyrodę 
Wisły w różnych porach roku;

 ∫ świadomość poziomu presji ludzi na wiślaną przyrodę;
 ∫ świadomość, jakie działania człowieka jej zagrażają.

Literatura, do której warto sięgnąć – przykłady
P. Chylarecki, G. Sawicki, Ostoja ptaków: Dolina Środkowej Wisły, ASKON, Warszawa 2003.
H. Kot, A. Dombrowski, Ochrona Fauny Niziny Mazowieckiej, Mazowieckie Towarzystwo 

Ochrony Fauny, Siedlce 2001.
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Odsłona 14. Dawne i obecne spojrzenie na Wisłę  
i jej wartości

Wisła i jej brzegi służą ludziom i zaspokajaniu ich rozmaitych potrzeb, zarówno podsta-
wowych, np. zaopatrzenia w wodę (kiedyś także zaopatrzenia w pokarm) czy regeneracji 
sił fizycznych, jak i potrzeb wyższych, duchowych, np. samorealizacji.

Na przestrzeni dziejów dominujące potrzeby różniły się; zależały one od stopnia roz-
woju społeczno-kulturowego, mody, mobilności, możliwości technicznych gospodarowa-
nia rzeką oraz – w ostatnich 50 latach – stopnia czystości Wisły. W okresie międzywo-
jennym i po wojnie do 1970 r. taką potrzebą był m.in. wypoczynek nad rzeką – kąpiele, 
plażowanie, uprawianie na szeroką skalę sportów i turystyki wodnej. Ileż łodzi, kajaków 
i żaglówek pływało wtedy na Wiśle w Warszawie, ileż było przystani wodnych! Mieszkańcy 

Warszawy korzystali też z rejsów na Biela-
ny, a także dalej – do Płocka, Włocławka, 
Torunia czy Gdańska.

Czas uprzemysłowienia Warszawy 
połączonego z brakiem odpowiedzialno-
ści za czystość rzeki spowodował jej de-
gradację i w konsekwencji – społeczne 
„odwrócenie się” od niej. Dzisiaj jednak 
obserwować można ponowne zaintereso-
wanie warszawiaków Wisłą – dostrzega-
nie przez nich rozmaitych wartości rzeki 
oraz pożytków, jakie ona przynosi.

Wisła i jej brzegi do lat 70. XX w. były miejscem masowego odpoczynku warszawiaków

Jedna z dawnych przystani żeglugi w Warsza-
wie
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Pamiętaj: wartość Wisły i przyrody nadwiślańskiej polega nie tylko na tym, że 
ludzie mogą dzięki niej zaspokajać swoje potrzeby, lecz także na tym, że jest 
ona środowiskiem życia, m.in. roślin i zwierząt. Jest ich „domem” – i przez to 
wartością samą w sobie, a nie tylko nadaną jej przez człowieka. Wisła stanowi 
zatem dar dla wszystkich istot żyjących zarówno w niej, jak i nad nią oraz nad 
jej brzegami. Darem jednakowo istotnym.

Gdzie pójść?
Wybierz się nad Wisłę w Warszawie na odcinku między mostami Łazienkowskim a Gdań-
skim oraz nad Wisłę w Kiełpinie, Dziekanowie lub Pieńkowie.

Co będzie potrzebne?
Wyostrz zmysł obserwacji i wyobraźnię. Weź ze sobą aparat fotograficzny.

Proponowane aktywności
 Wybierz się na spacer nad Wisłę w Warszawie: idź od plaży żoliborskiej przez most 

Gdański, a potem wzdłuż prawego brzegu rzeki do mostu Śląsko-Dąbrowskiego lub 
jeszcze dalej na południowy wschód. Obserwuj ludzi, którzy przyszli nad rzekę. Zanotuj 
ich działania, w tym aktywności sportowe; zwróć uwagę na ich różnorodność. Świad-
czy ona o różnych potrzebach ludzi dotyczących Wisły i jej brzegów. Zastanów się, 
jakie to są potrzeby, które z nich dotyczą samej rzeki i jej wartości, a które wiążą się z 
walorami przyrodniczymi i kulturowymi jej otoczenia. 

 Podobne obserwacje przeprowadź podczas spaceru na odcinku Kiełpin – Dziekanów 
– Pieńków. Na ich podstawie wywnioskuj, jakie wartości samej Wisły i przyrody nadwi-
ślańskiej prawdopodobnie dostrzegają ludzie, których tu spotykasz. 

 Zwróć uwagę na działania człowieka, które są zabójcze dla przyrody i powinny być 
piętnowane. W ich odkryciu może pomóc Ci jedno ze zdjęć w tablicy na końcu rozdzia-
łu; zobaczysz na nim granicę rezerwatu Ławice Kiełpińskie (czerwona tabliczka) i... 
bezmyślne, egoistyczne działania młodego człowieka. Niestety, nie są to odosobnione 
przypadki.

 Porównaj wyniki obserwacji pozamiejskich z tymi, które uzyskałeś w Warszawie. 
 Zaobserwuj ludzi, którzy wykonują zdjęcia Wiśle i jej brzegom, łąkom, łęgom itp. Spró-

buj odgadnąć, co fotografują (jeśli nadarzy się okazja – zapytaj ich o to). 
 Stań się na chwilę detektywem: zrób zdjęcia ludziom nad Wisłą – nie tylko po to, aby 

udokumentować ich obecność, lecz także przedstawić na zdjęciach cele ich przyjścia 
nad rzekę. Ważna uwaga: fotografuj dyskretnie, nie „twarzą w twarz”; jeśli to możliwe, 
zastosuj obiektyw o dłuższej ogniskowej; rób zdjęcia, gdy dane osoby miną Cię i wi-
dzisz je odwrócone tyłem. 

 Przywołaj w pamięci piramidę ludzkich potrzeb, zwaną od nazwiska jej autora pira-
midą Maslowa. Odpowiedz na pytanie, czy cele pobytu ludzi nad Wisłą są nastawione 
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wyłącznie na regenerację sił fizycznych (podstawa piramidy), czy są to także względy 
wyższe – duchowe (szczyt piramidy)? W jaki sposób można to wywnioskować z Twoich 
obserwacji, bez przeprowadzania wywiadu? Na czym może polegać trudność?

 Jeśli wybierzesz się na spacer nad Wisłę w gronie znajomych czy przyjaciół, zainicjuj 
rozmowę na temat ich postrzegania rzeki i jej wartości. Zapytaj, czego oczekują oni od 
Wisły i nadwiślańskiej przyrody podczas tego spaceru, co ich zdaniem może im zaofe-
rować. Spytaj też, w jaki sposób osoby te poznały (nadal poznają) Wisłę. Dowiedz się, 
czy wytworzyły się relacje tych ludzi z rzeką, a jeśli tak, to czy były (są) one pozytywne, 
czy negatywne. Namów znajomych do opowiedzenia, jak doszło do tworzenia się tych 
związków, jakie były ich uwarunkowania. Przygotuj się do tej rozmowy: sam odpowiedz 
na pytania, które następnie postawisz. W trakcie spaceru podziel się ze znajomymi 
swoimi przemyśleniami i konkluzjami.

 Stań lub usiądź blisko Wisły, tak by widzieć i słyszeć, jak ona płynie; wyobraź sobie, 
co Twoja rzeka chce Ci dzisiaj powiedzieć, co ma do przekazania. Zapisz to w pamięci 
i podziel się tym w dowolnym czasie z ludźmi, którzy są w stanie zrozumieć, że można 
słuchać rzeki i ją usłyszeć, a także z nią rozmawiać.

Co zyskasz?
Mamy nadzieję, że:

 ∫ wiedzę na temat różnych wartości Wisły, m.in. tych, które są wykorzystywane przez 
ludzi do realizowania swoich celów i zaspokajania różnorakich potrzeb;

 ∫ umiejętność dostrzegania tych wartości m.in. poprzez obserwację rzeki i ludzi, któ-
rzy nad nią przyszli, 

 ∫ umiejętność dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wartości Wisły;
 ∫ umiejętność słuchania rzeki i prowadzenia z nią „rozmowy”. 

Literatura, do której warto sięgnąć – przykłady (także do przeczytania dzieciom)
K. Grahame, O czym szumią wierzby? Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007.
W. Horwood, Nad rzeką i tam dalej, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
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Ludzie i Wisła w Warszawie
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Ludzie i Wisła na odcinku Kiełpin – Dziekanów – Pieńków
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List znad Wisły na zakończenie

Tak oto wędrując nadwiślańskimi ścieżkami w poszukiwaniu tajemnic przyrody, stałeś się 
prawdziwym jej tropicielem. Otwieraliśmy przed Tobą różne drogi dochodzenia do prawdy 
o Wiśle, oferowaliśmy różne przydatne „narzędzia”, pokazywaliśmy rozmaite spojrzenia 
i ujęcia. Naszym zamiarem było uświadomienie Ci, jak piękna i wierna jest to rzeka.

Teraz zachęcamy: wędruj dalej sam nad Wisłę, aby odczuć, że ona jest Twoja. Otwórz 
się nie tylko na prawdę o niej, lecz także na jej urodę, widoczną w każdej porze roku i o każ-
dej porze dnia. Chłoń ją oczami, czytaj jak wspaniałą książkę, wdychaj, odbieraj wszystkimi 
porami skóry, dotykaj delikatnie dłońmi. Rozsmakuj się w pięknie Wisły. A następnie dziel 
się z innymi zarówno wiedzą o rzece, jak i swoimi pozytywnymi doznaniami – aby dobra, 
piękna i wierna Wisła zyskała w Tobie przyjaciela i orędownika.

Nie żegnamy się z Tobą na długo, a tym bardziej nie na zawsze, wierzymy bowiem, że 
spotkamy się nad naszą warszawską, zdumiewającą i umiłowaną Wisłą.

Joanna Angiel i Dariusz Bukaciński



Projekt LIFE+
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły 
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

Liczne działania w ramach projektu mają na celu poprawę warunków życia ptaków, rzad-
kich w skali europejskiej, a występujących nad Wisłą w obrębie aglomeracji warszawskiej, 
m.in. rybitw białoczelnych i rybitw rzecznych. Prowadzony jest także całoroczny monito-
ring ornitologiczny, umożliwiający dokumentowanie życia ptaków nad Wisłą.

W ramach projektu powstało pięć sztucznych siedlisk lęgowych dla ptaków w postaci 
platform pływających o łącznej powierzchni 600 m2 oraz zostały oznakowane trzy nad-
wiślańskie rezerwaty: Wyspy Świderskie, Ławice Kiełpińskie oraz Wyspy Zawadowskie. 
Stworzono także aplikację „Ptaki Wisły Warszawskiej”, a już niedługo na stronie projektu 
pojawi się monitoring (podgląd) wybranych siedlisk ptaków on-line.

Ważnym aspektem projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy i gmin nadwi-
ślańskich – przez różnorakie akcje edukacyjne i promocyjne – na bogactwo przyrodnicze 
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w obrębie aglomeracji warszawskiej. Nad 
rzeką powstaną m.in. miejsca służące edukacji przyrodniczej i wypoczynkowi oraz ścieżka 
dydaktyczna.

Strona internetowa www.wislawarszawska.pl oraz fanpage na Facebooku www.face-
book.com/WislaWarszawska stanowią źródła informacji o działaniach projektowych 
oraz miejsca bezpłatnego udostępnienia multimediów i publikacji (m.in. niniejszego prze-
wodnika).



Stowarzyszenie  
Stołeczne Towarzystwo Ochrony 
Ptaków

Nasze Stowarzyszenie istnieje od 2004 r. Skupia ludzi zaangażowanych 
w ochronę przyrody, ornitologów i miłośników ptaków. Staramy się 
pokazywać przyrodę ludziom, edukować i wzbudzać radość z kontaktu 
z naturą. Nasze działania koncentrujemy na obszarze aglomeracji 
warszawskiej, starając się angażować lokalną społeczność, z którą 
wspólnie chcemy chronić ptaki i rozpowszechniać ideę ich ochrony.

Chcesz wiedzieć więcej o działalności STOP-u, organizowanych przez nas 
wycieczkach, prelekcjach i innych bieżących wydarzeniach? Zajrzyj na 
stronę internetową oraz nasz fanpage na Facebooku.

stop.eko.org.pl

www.facebook.com/Stoleczne.Towarzystwo.Ochrony.Ptakow



Joanna Angiel    Dariusz Bukaciński

OBLICZA WISŁY
Przewodnik warszawski dla tropicieli przyrody

Joanna Angiel, D
ariusz Bukaciński 

 
OBLICZA W
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arszaw
ski dla tropicieli przyrody

JOANNA ANGIEL
Jestem geografem – dydaktykiem geografii i nauczy-
cielem akademickim: wykładowcą i pracownikiem 
naukowym na Wydziale Geografii i Studiów Regio-
nalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem 
moich zainteresowań naukowych są rzeki, szczegól-
nie Wisła, jej różnorodne wartości i ich postrzeganie.

Wisła jest jedna, ale jej obrazów – tyle, ilu ludzi 
próbujących ją poznać i opisać. Każdy z tych obra-
zów zasługuje na uwagę ze względu na swoją niepowtarzalność. Dlatego też napisanie 
przewodnika wiślanego odkrywcy z moim kolegą Darkiem, biologiem środowiskowym, było 
dla mnie niezwykle ważne. Przewodnik nasz pokazuje jedną Wisłę i dwa spojrzenia na nią, 
częściowo podobne, a częściowo różne.

Oboje jesteśmy zafascynowani tą piękną polską, mazowiecką i warszawską rzeką, pełną 
niespodzianek przyrodniczych. Oboje po swojemu ją odkrywaliśmy i odkrywamy nadal. Nasz 
przewodnik jest tego dowodem, bowiem pisząc go, wciąż uczyliśmy się Wisły. Była to dla nas 
wspaniała przygoda, ale i duże wyzwanie – aby Ci przekazać, jak można poznawać tę wspa-
niałą, lecz wciąż niedocenianą rzekę i co ją tworzy w węższym i szerszym kontekście.

DARIUSZ BUKACIŃSKI
Jestem biologiem środowiskowym, a ściślej ekologiem 
ptaków, ornitologiem i nauczycielem akademickim – 
wykładowcą i pracownikiem naukowym w Instytucie 
Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijań-
skiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Od wielu lat jestem też związany z Ogól-
nopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Ptaki są 
moim hobby od zawsze, a Wisła – miejscem, gdzie 
realizuję swoje pasje... niemal od zawsze. Wiodącym tematem moich zainteresowań badaw-
czych są zachowania lęgowe mew i rybitw – ich funkcje, przystosowania i konsekwencje. 
Głęboko angażuję się również w czynną ochronę zagrożonych gatunków ptaków związanych 
z korytem Wisły.

Napisanie tego przewodnika wspólnie z Joanną było dla mnie niezapomnianym, bardzo 
pozytywnym i kształcącym doświadczeniem. Tworzenie czegoś wspólnie z osobą niezwykle 
wrażliwą na piękno, a jednocześnie patrzącą na „moją” rzekę oczami geografa, uświadomiło 
mi, że unikatowa Wisła to nie tylko świat przyrody ożywionej. Zachęcam i Ciebie, Czytelniku, do 
poznawania królowej naszych rzek w jak najszerszym wymiarze, do cieszenia się nią każdego 
dnia, kiedy znajdziesz czas na odpoczynek, i to... niekoniecznie za miastem.
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Projekt „Ochrona kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji 
aglomeracji warszawskiej” (WislaWarszawska.pl) został dofinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE+ 
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