
Wisła w Warszawie 
i jej wartości



Na odcinku warszawskim Wisła płynie w szerokiej, rozległej dolinie rzecznej rozcinającej Nizinę 
Mazowiecką. Zazwyczaj płynie korytem rzecznym, a jedynie podczas wysokich stanów i przepły-
wów wylewa się z niego na obszary zalewowe, zwane tarasami zalewowymi. Profi l podłużny i prze-
krój poprzeczny doliny oraz jej szerokość najlepiej obserwować podczas lotu samolotem, ewen-
tualnie stojąc na którymś z warszawskich mostów. Można też zobaczyć to oczami wyobraźni, gdy 
czyta się mapę topografi czną w dużej skali.

Dolina i koryto Wisły na odcinku warszawskim powstawały w różnych okresach i podlegały (oraz 
nadal podlegają) rozmaitym przeobrażeniom. Mają wiele charakterystycznych cech, świadczą-
cych o złożoności i zróżnicowaniu tutejszego środowiska geografi cznego. Duży wpływ wywarła 
też wielowiekowa działalność człowieka, który zarówno przekształcał i zabudowywał dno oraz 
zbocza doliny, jak też kształtował i regulował koryto rzeki.

Elementy środowiska geografi cznego, takie jak np. skały budujące podłoże, ukształtowanie po-
wierzchni, klimat lokalny, gleby oraz świat roślin i zwierząt, są ze sobą ściśle powiązane i zmiana 
jednego z nich powoduje, że zmieniają się pozostałe. Z doliną Wisły na odcinku warszawskim jest 
tak samo – to misterna konstrukcja, twór przyrodniczy, którym należy rozważnie zarządzać.

Dolina Wisły w obrębie Warszawy jest asymetryczna. Jej prawy brzeg (praski) jest połogi, czyli 
niemal płaski, a lewy (śródmiejski) wysoki. Lewą część doliny zamyka zbocze, zwane skarpą wi-
ślaną albo warszawską. Skarpa wiślana nie tylko stanowi wysokościową dominantę, lecz także 
jest cenna pod względem przyrodniczym, kulturowym oraz estetycznym i z uwagi na to podlega 
ochronie prawnej. Warszawa powstała i rozwijała się dzięki Wiśle. Rzeka stała się integralną czę-
ścią miasta po włączeniu do niego Pragi w 1791 roku. Dolina Wisły oraz sama rzeka są dla stolicy 
i jej mieszkańców bardzo ważne. Czy wiesz, dlaczego? Zapraszamy na krótką wędrówkę w czasie 
i przestrzeni w poszukiwaniu wartości Wisły.
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 RĘKOJMIA ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA 

Ludzie zasiedlali dolinę Wisły na obszarze dzisiejszej Warszawy już 
w epoce kamienia łupanego. Najwcześniejsze osadnictwo miało 
miejsce na prawym brzegu rzeki, na najwyższym tarasie nadzalewo-
wym, a więc tam, gdzie nie istniało niebezpieczeństwo zniszczenia 
osad przez powodzie. Na przestrzeni dziejów Wisła wraz ze swoją 
doliną była żywicielką ludzi. W dnie doliny na tarasach zalewowych, 
dzięki wylewom rzeki, wytworzyły się żyzne gleby – mady rzeczne, 
które gwarantowały obfi tość plonów. Uprawiano rolę oraz hodowano 
zwierzęta. Kwitło też rybołówstwo, a w związku z tym rozwijało się 
i szkutnictwo. Dawniej ludzie zamieszkujący dolinę Wisły wiedzieli, 
które obszary są bezpieczne dla osadnictwa (tereny nadzalewowe), a które nieodpowiednie (zalewowe, nisko położone). 
Lokalizacja Warszawy na lewym brzegu Wisły nie była dziełem przypadku. Brzeg ten stanowił wówczas granicę osadniczą, 
a Wisła tworzyła naturalną linię obronną przed napastnikami – była swoistym gwarantem życia i bezpieczeństwa.

 WISŁA SYMBOLICZNA I SENTYMENTALNA

Wisła symbolicznie związana jest z Warszawą już od czasów, gdy na lewym brzegu rzeki powstała osada rybacka War-
szowa. Któż nie zna legendy Artura Oppmana o syrence złowionej w sieci przez tutejszych rybaków! Związek ten zo-
brazowano również w herbie miasta. Syrena – choć przez wieki jej postać przechodziła różne przemiany – zawsze 
przedstawiana była z tarczą i mieczem jako obrończyni stolicy przed wrogami. Współcześnie nad Wisłą znajdują się jej 
dwa wcielenia: w formie rzeźby dłuta Ludwiki Nitschowej na Wybrzeżu Kościuszkowskim blisko mostu Świętokrzyskie-
go (pomnik Syreny) oraz płaskorzeźby na moście Poniatowskiego.
Dla wielu Polaków Wisła była i nadal jest symbolem Polski. Niejeden z emigrantów, gdy staje nad brzegiem jakiejś rzeki 
na obczyźnie, przywołuje w myślach... Wisłę. Tak było również z Marią Skłodowską-Curie. W Paryżu nad Sekwaną wspo-
minała z sentymentem warszawską Wisłę. To dobrze, że jej imieniem nazwano jeden z mostów w stolicy.

 PRZYRODNICZY SKARB

Wisła jest ważnym elementem środowiska geografi cznego Warszawy i w znacznej 
mierze kształtuje jej specyfi kę przyrodniczą. Na odcinku warszawskim cechuje się 
różnymi rodzajami koryta. Na południu miasta, gdzie nie jest uregulowana i zwę-
żona tak jak w centrum (tzw. gorset warszawski), możesz ją zobaczyć jako rzekę 
roztokową, płynącą szerokim korytem, tworzącą liczne ławice, kępy i mielizny; roz-
dzielają one nurt na wiele warkoczowych rozwidleń. Taki typ koryta jest współcze-
śnie ewenementem w dużych nizinnych rzekach Europy Zachodniej i Środkowej. 
Nie zobaczysz go w innych stolicach europejskich, w których uregulowano i zago-
spodarowano rzeki tak, że nierzadko stały się betonowymi kanałami.

Nadwiślańską przyrodę 
można poznawać pod-
czas wycieczek, prelekcji 
i spotkań organizowanych 
przez Stołeczne Towa-
rzystwo Ochrony Ptaków 
(www. stop.eko.org.pl). 



Wisła, zwłaszcza na południowych i północnych obrzeżach stolicy, jest niezwykle różnorodnym i bogatym siedliskiem 
życia. Niedostępne kępy, czyli utrwalone przez roślinność wyspy, a także piaszczyste ławice, wyłaniające się przy niż-
szych stanach wody, są miejscami gniazdowania i żerowania licznych gatunków ptaków i innych zwierząt. Istnieją tu 
rezerwaty przyrody – Wyspy Zawadowskie oraz Ławice Kiełpińskie. Wisła na tym odcinku powinna być traktowana jako 
przyrodniczy skarb.

 KORYTARZ DLA MIGRUJĄCYCH ZWIERZĄT

Dolina Wisły jest także naturalnym korytarzem, którym mogą się 
przemieszczać zarówno ssaki (np. łosie, sarny, bobry), jak i np. 
różne gatunki ptaków podczas swych okresowych wędrówek. 
Dzięki temu Warszawa nie stanowi dla zwierząt bariery nie do 
pokonania. Bardzo ważną rolę odgrywa tu pas unikatowych lasów 
łęgowych na praskim brzegu. Istotne jest, aby nie uszczuplać sze-
rokości i zwartości pasa łęgów, gdyż spowodowałoby to zagroże-
nie dla migrujących tędy osobników.
Spacerując ścieżką poprzez wiślane łęgi, pamiętaj, że nie jesteś tu 
sam. To miejsce życia i trasa wędrówek różnych gatunków zwie-
rząt. Uszanuj je: zarówno mieszkańców, jak i wędrowców. Jesteś tutaj tylko gościem – wchodzisz do tego lasu jak do 
czyjegoś domu.

 KORYTARZ PRZEWIETRZAJĄCY WARSZAWĘ

Dolina Wisły w Warszawie, a zwłaszcza sama rzeka stanowi naturalny korytarz, którym napływa do stolicy powietrze 
z obszarów zewnętrznych. Wisłę można zatem porównać do otwartego okna! Zwłaszcza dzielnice leżące nad Wisłą 
są dobrze przewietrzane. Nie tworzą się tu – jak to bywa w innych polskich miastach – zastoiska zanieczyszczonego 
powietrza. Stań kiedyś w upalny dzień lata na jednym z warszaw-
skich mostów. Poczujesz specyfi czny, wiejący wzdłuż doliny „nad-
wiślański wiatr”, przynoszący orzeźwienie.

 DROGA WODNA

Wisła stanowiła dawniej bardzo ważną drogę wodną, którą trans-
portowano rozmaite towary, m.in. do Gdańska. Była czynnikiem 
rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Śladami tamtych 
funkcji rzeki są np. dawne komory celne w Warszawie. Do lat 70. 
ubiegłego wieku istniała żegluga pasażerska (rejsy nie tylko na 
Bielany i do Młocin, lecz także do Kazimierza czy nawet Gdańska). 





Dzisiaj, w nowych warunkach ustrojowych i społecznych, powoli powracają marzenia o warszawskiej żegludze wiślanej. 
Odradzają się tradycje szkutnicze. Zapoczątkowano rejsy edukacyjne, m.in. przyrodnicze (dla dzieci, młodzieży, doro-
słych), oraz rejsy wycieczkowe.
Warszawska wiślana droga wodna (czasem usiana płyciznami, ale przez to dla niektórych niezwykle ekscytująca) jest 
otwarta dla tych, którzy znając specyfi kę Wisły, dynamikę przepływów wody oraz zmian w ukształtowaniu koryta rzeki, 
dostosowują do nich swoje łodzie. Również swoje zachowania trzeba dostroić do wymagań i potrzeb rzeki oraz zwie-
rząt żyjących w niej, nad nią i przy niej – bowiem Wisła jest prawnie chroniona w ramach europejskiej sieci Natura 2000. 
Warszawska Wisła jest fragmentem ostoi przyrody o nazwie Dolina Środkowej Wisły. Pływając tą niezwykle atrakcyjną 
drogą wodną, szanuj Wisłę!

 TARG, SALON I WIZYTÓWKA

Lewy brzeg Wisły w Warszawie w obrębie śródmieścia – mię-
dzy mostami Poniatowskiego a Śląsko-Dąbrowskim (dawniej 
stał tu most Kierbedzia) i dalej w kierunku Cytadeli – był różnie 
zagospodarowywany; pełnił rozmaite funkcje w zależności od 
potrzeb miasta i ludzi oraz możliwości technicznych. Kiedyś np. 
poniżej mostu Poniatowskiego znajdowało się miejsce cumo-
wania łodzi (galarów, berlinek, kryp), którymi transportowano 
m.in. owoce z terenów położonych powyżej stolicy. Istniał tu 
targ, gdzie handlowano tymi produktami.
Na początku XX w. rozpoczęto budowę nadwiślańskich bulwa-
rów wzdłuż wybrzeży Kościuszkowskiego i Gdańskiego. Była to 
priorytetowa inwestycja prezydenta Warszawy Stefana Sta-
rzyńskiego, zgodnie z jego ideą „Warszawa frontem do Wisły”. 
Liczne zdjęcia z czasów przedwojennych dowodzą, że bulwary były tłumnie odwiedzane przez warszawiaków w nie-
dziele i święta – stanowiły swoisty salon stolicy, a zarazem pasaż spacerowy, skąd można było cieszyć się pięknym 
widokiem na rzekę. Obecnie nadwiślańskie bulwary podlegają rewitalizacji i przebudowie. Mają być unaocznieniem, że 
dzisiejsza Warszawa i jej mieszkańcy rzeczywiście zwracają się ku Wiśle.
Na wielu pocztówkach, zdjęciach w przewodnikach turystycznych czy folderach Warszawa i jej zabytki są przedsta-
wiane z praskiego brzegu Wisły. Rzeka stanowi pierwszy plan, a budynki odbijają się i „podwajają” w jej wodach. W ten 
sposób Wisła współtworzy urokliwe pejzaże Warszawy jako jej wizytówkę i wizualną promocję.

 WIŚLANE PEJZAŻE

Jeden z piękniejszych widoków na dolinę Wisły roztacza się z górnej krawędzi skarpy na lewym brzegu rzeki, np. z tzw. 
Gnojnej Góry na Starym Mieście. To niezbyt romantyczna nazwa, ale dawniej rzeczywiście zsypywano tu śmieci i wyle-
wano nieczystości. Dziś jest to zadbane, eleganckie miejsce z tarasem widokowym. Skarpa dochodzi tutaj blisko rzeki, 
a zatem Wisła jest dobrze widoczna.



Najpiękniejsze widoki XVIII-wiecznej Warszawy namalował Canaletto – z prawego brzegu Wisły, dzięki szerokiej per-
spektywie, jaką daje przestrzeń rzeki. Dogodnym terenem do podziwiania Starego i Nowego Miasta, dumnie prezentu-
jących się na wysokiej skarpie wiślanej, jest prawy brzeg rzeki na odcinku między mostami Gdańskim i Śląsko-Dąbrow-
skim, a także sam most Śląsko-Dąbrowski. Przechadzki innymi mostami również są okazją do sycenia się widokami 
Warszawy zespolonej z Wisłą, obserwowania i poznawania rzeki oraz jej doliny w różnych porach roku, zadziwienia 
bogactwem kolorów oraz różnorodnością życia rzeki, ławic, kęp, łąk i łęgów, stanowiących znaczące elementy środo-
wiska geografi cznego Warszawy.

 OBIEKT ZACHWYTU CUDZOZIEMCÓW

W większości metropolii Europy Zachodniej położonych w dolinach dużych rzek nie ma już takich krajobrazów, jakie zo-
baczyć można w Warszawie i jej okolicy. Tam rzeki płyną wyprostowanymi, kamiennymi lub wybetonowanymi korytami, 
a krajobrazy nadrzeczne, chociaż bywają interesujące od strony kulturowej, są ubogie pod względem przyrodniczym. 
Dlatego wielu cudzoziemców przybywających stamtąd do Warszawy odbiera krajobrazy nadwiślańskie jako coś nie-
zwykłego! Warto przyjrzeć się Wiśle ich oczami – dostrzec niemal bajkowe łęgi, kolorowe łąki na praskim brzegu, ławice 
oraz kępy w centrum miasta, stanowiące o urodzie naszej rzeki.

 DLA TURYSTÓW, SPORTOWCÓW I... PLAŻOWICZÓW

Z nadwiślańskich ścieżek oraz z samej rzeki i jej brzegów korzystali dawniej i korzystają obecnie zarówno mieszkańcy 
Warszawy, jak i przyjezdni, w tym turyści. Przed II wojną światową istniały tu liczne przystanie i kluby sportowe, przy-
stanie żeglugi rzecznej, plaże i baseny. Ale również po 1945 r. Wisła i jej brzegi były atrakcyjnym miejscem. Przy Wale 
Miedzeszyńskim przystanie sąsiadowały jedna z drugą. A i na lewym brzegu ich nie brakowało; można tu wskazać 
eleganckie przystanie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Po Wiśle pływało mnóstwo żaglówek, kajaków i łodzi 
wioślarskich. Często odbywały się regaty żeglarskie oraz wioślarskie, inne zawody sportowe i festyny. Później przez 
wiele lat rzeka, zanieczyszczona przez ścieki miejskie oraz przemysłowe i z tego powodu opuszczona także przez ludzi, 
była jak martwa.
Obecnie wiele się zmieniło na korzyść – rzeki, Warszawy i jej 
mieszkańców. Woda w Wiśle jest o wiele czystsza, wzdłuż pra-
skiego brzegu biegnie ścieżka spacerowo-rowerowa, a w zimie 
i narciarska. Piaszczyste plaże zapraszają do korzystania z ką-
pieli słonecznych, bulwary do spacerów i biegania, powstają 
nowe restauracje i kluby; trzy promy przewożą ludzi między 
brzegami warszawskiej Wisły. Można wznieść się balonem nad 
rzekę i podziwiać ją z wysoka, popłynąć tramwajem wodnym, 
kajakiem, pojeździć wzdłuż jej brzegów na wrotkach, rolkach, 
hulajnodze albo rowerze.
Rzeka ożywa, coraz bardziej raduje mieszkańców oraz turystów 
swą warszawską urodą. I codziennie zaprasza. Również Ciebie!



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

Projekt „Ochrona kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warun-
kach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (WislaWarszawska.pl) został 
dofi nansowany z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Liczne działania w ramach projektu mają 
na celu poprawę warunków życia ptaków, 
rzadkich w skali europejskiej, a występu-
jących nad Wisłą w obrębie aglomeracji 
warszawskiej, m.in. rybityw białoczelnych 
i rybitw rzecznych. Prowadzony jest tak-
że całoroczny monitoring ornitologiczny, 
umożliwiający dokumentowanie życia 
ptaków nad Wisłą.
W ramach projektu powstało pięć sztucz-
nych siedlisk lęgowych dla ptaków w po-
staci platform pływających o łącznej 
powierzchni 600 m2 oraz zostały oznako-
wane trzy nadwiślańskie rezerwaty: Wy-
spy Świderskie, Ławice Kiełpińskie oraz 
Wyspy Zawadowskie. Stworzono także 
aplikację „Ptaki Wisły Warszawskiej”, 
a już niedługo na stronie projektu pojawi 
się monitoring (podgląd) wybranych sie-
dlisk ptaków on-line.
Ważnym aspektem projektu jest zwró-
cenie uwagi społeczeństwa na bogactwo 
przyrodnicze terenów nadwiślańskich. 
Nad rzeką powstaną m.in. miejsca służą-
ce edukacji przyrodniczej i wypoczynkowi 
oraz ścieżka dydaktyczna. 
Strona internetowa wislawarszawska.pl 
oraz fanpage na Facebooku www.face-
book.com/WislaWarszawska stanowią 
źródła informacji o działaniach projek-
towych oraz miejsca udostępniania bez-
płatnych mulitimediów i publikacji. 

Wyspy 
Zawadowskie

Wyspy
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