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Cześć!
Mam na imię Julek i jestem bobrem. Mieszkam w Warsza-
wie nad Wisłą. Świetnie pływam i nurkuję. Lubię jeść rośli-
ny. Bardzo smakują mi cienkie, soczyste gałązki rosnących 
nad rzeką wierzb i topoli. Potrafi ę nawet ściąć drzewo, żeby 
się do nich dostać. Jeśli wybierzecie się na spacer nad rze-
kę, łatwo znajdziecie ślady mojej obecności.

Zapraszam was do poznania warszawskiej Wisły i jej oko-
lic. Będę waszym przewodnikiem.

Książka, w której pokażę wam Wisłę, ma kilka (chętnie użyję tego słowa) nurtów. Oczywi-
ście, nurt rzeki to strumień wody płynący z największą szybkością, i jest jeden, ale często 
mówi się o nurtach jako o kierunkach czy przebiegu czegoś. Głównym nurtem naszej ksią-
żeczki jest przebieg Wisły i jej otoczenie, pokazane na pięciu bardzo ciekawych mapach. 
Mnie trudno się było od nich oderwać! Przy okazji poznacie zwierzęta, które żyją nad Wisłą 
i w samej rzece. Tu przygotowałem zabawę: do nazwy zwierzęcia doprowadzi was nitka. 
Będzie też trochę zgadywania.

Drugi nurt to opowieść o nadwiślańskiej przyrodzie. Równolegle biegnie trzeci, opisujący 
to, jak ludzie korzystają z rzeki, nad którą żyją, i przedstawiający historię Warszawy jako 
miasta nad Wisłą. Są też zabawne (ale i pouczające) komiksy, które splatają te nurty. Je-
steście gotowi na wędrówkę wzdłuż Wisły? Zaczynamy.
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Królowa rzek

Wisła jest nazywana królową polskich rzek. Z pewnością ten tytuł jej się należy, bo to najdłuższa rzeka 
w Polsce. Mierzy 1047 kilometrów! Wypływa ze zboczy Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Właściwie 
są to źródła Czarnej Wisełki – strumienia, który dalej łączy się z Białą Wisełką, tworząc Wisłę. O Polsce 
często mówi się „kraj nad Wisłą”. Rzeczywiście, Wisła przepływa przez całą naszą ojczyznę z południa na 
północ. Nad tą rzeką leżą dawna stolica Polski – Kraków – i obecna, którą jest Warszawa, a także wiele 
innych miast.

Przypatrzcie się mapie. Zwróćcie uwagę, że więcej rzek wpada do Wisły z prawej strony. To jej dopływy 
prawobrzeżne. Są one również dłuższe niż dopływy lewobrzeżne (brzegi rzeki określamy, patrząc w kie-
runku jej ujścia – brzeg, który widzimy po prawej stronie, nazywamy prawym, a po lewej stronie – lewym).

Przy swoim ujściu do Morza Bałtyckiego Wisła tworzy deltę, co znaczy, że rozdziela się na kilka odnóg, 
którymi uchodzi do morza. Największe to Nogat i Leniwka.



3

Wisła w Warszawie

Mniej więcej w połowie drogi do morza Wisła dociera do Warszawy. Przepływa przez miasto 30-kilome-
trowym odcinkiem z południowego wschodu na północny zachód. I właśnie tak będziemy ją poznawać 
– powędrujemy w kierunku, w którym płynie. Żeby trasa nie była zbyt forsowna, podzieliłem ją na pięć 
części, które zaznaczyłem na planie.

Na południu i północy stolicy oraz poza jej granicami Wisła zachowała naturalny charakter, ale więk-
szość warszawskiego odcinka została uregulowana. Wybudowano wały przeciwpowodziowe, ostrogi 
i tamy podłużne (co to za konstrukcje, dowiecie się na stronie 14). Nad Wisłą i jej starorzeczami (to 
pozostałości po dawnym korycie rzeki) znajdują się liczne atrakcje Warszawy: królewskie rezydencje 
w Wilanowie i Łazienkach, Stare Miasto i Stadion Narodowy. Wszystko to zobaczycie w czasie naszej wę-
drówki. Zaczniemy ją od przeprawy promowej w Gassach, dziewięć kilometrów na południe od Warszawy. 
A wcześniej opowiem wam o wiślanych wyspach.
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Jakie zwierzęta wiążą swoje życie z Wisłą?

Co nieco o wybranych gatunkach

Wisła i jej najbliższe otoczenie to bogactwo siedlisk (czyli miejsc do życia) dla wielu gatunków zwierząt: 
ptaków, ssaków, gadów, płazów, ryb oraz niezliczonej ilości owadów i innych bezkręgowców. Niektóre 
spędzają nad Wisłą cały rok – np. dziki. Inne przybywają wiosną, żeby wychować dzieci (np. słowiki, 
jaskółki brzegówki i rybitwy), albo jedynie na zimę, jak różne gatunki kaczek z dalekiej północy Europy. 
Są też takie zwierzęta, które tylko się tu zatrzymują, aby odpocząć i najeść się w czasie podróży na 
lęgowiska (to miejsca, gdzie zakładają gniazda i gdzie lęgną się młode) lub zimowiska (miejsca spę-
dzania zimy), jak np. rybołowy. Opowiem wam teraz krótko o niektórych gatunkach zwierząt żyjących 
w pobliżu Wisły i w samej rzece.

PTAKI

pod ścisłą 
ochroną

pod 
ochroną

pod 
ochroną

pod ścisłą
ochroną

pod ścisłą
ochroną

jak wszy-
stkie dra-

pieżne pta-
ki w Polsce

pod ścisłą
ochroną

Dalsza część opowieści 
o zwierzętach Wisły –  

na stronach 6, 8 i 9.

KRZYŻÓWKA To najbardziej znana dzika 
kaczka, przodek kaczki domowej. Może 
założyć gniazdo w dziupli, norze, pod krze-

wem, w zawieszonej na drzewie skrzynce lęgowej, 
a nawet na tarasie w donicy z roślinami. Chętnie ko-
rzysta z dokarmiania, ale potrzebuje go tylko podczas 
mrozów i śniegów. Dopóki woda nie jest zamarznięta, 
zawsze znajdzie w niej dostatek pokarmu.

NUROGĘŚ Ta drapieżna kaczka z długim, 
haczykowato zakończonym dziobem po-
luje na ryby i inne niewielkie zwierzęta 
wodne, zwinnie nurkując na głębokość do 
10 metrów! W Polsce gnieździ się nielicznie. Gniazdo 
buduje zazwyczaj w dziupli lub norze, korzysta też ze 
skrzynek lęgowych.

KORMORAN To duży rybożerny ptak wodny, 
z mocnym, hakowato zakończonym dzio-
bem. Poluje sam lub całym stadem. Nurkuje 
i sprawnie pływa pod wodą. Jego upierze-
nie przemaka, więc po polowaniu ptak su-

szy skrzydła – rozkłada je na boki, stojąc np. na głazie 
wystającym z wody. Gniazduje kolonijnie (wiele par 
w pobliżu siebie), najczęściej na drzewach, ale też na 
nadmorskich skałach, a czasem w szuwarach.

CZAPLA SIWA Również jest dużym ptakiem, 
który żywi się rybami. Czatuje na nie, stojąc 
bez ruchu w wodzie. Gniazduje najczęściej 
kolonijnie (do kilkuset gniazd w jednej ko-
lonii), na drzewach. Podczas odpoczynku, 
na płyciźnie, stoi na jednej nodze. W odróżnieniu od 
żurawi i bocianów czaple w locie mają zgiętą do tyłu 

szyję, złożoną w kształt litery S. Niektóre osobniki wę-
drują na zimę w cieplejsze rejony Europy, inne pozo-
stają u nas.

CZAPLA BIAŁA Jest rzadsza od czapli siwej. 
Gniazduje kolonijnie, najchętniej w szuwa-
rach z niskimi krzewami i drzewami. Zimą 
jej tu nie zobaczycie – odlatuje nad Morze 
Śródziemne i do Afryki.

BOCIAN CZARNY Stroni od ludzi. Gniazduje 
w lesie, najchętniej w pobliżu rzek i mokradeł. 
Żywi się głównie rybami, które chwyta pod-
czas brodzenia w wodzie. Na zimę odlatuje 
do Afryki.

PUSTUŁKA To średniej wielkości sokół. Żywi 
się głównie gryzoniami, których wypatruje, 
zawisając w powietrzu lub siedząc nie-
ruchomo np. na latarni. Gnieździ się naj-
częściej na budynkach, np. na parapecie 
okienka strychowego lub w stropodachu, 
czyli niskiej, pustej przestrzeni pomię-
dzy dachem a stropem ostatniego piętra 
(strop oddziela od siebie poszczególne 

piętra budynku). Ptaki wchodzą tam przez otwory 
wentylacyjne pod krawędzią dachu. Na zimę wędrują 
w cieplejsze rejony Europy lub dalej, do Afryki.
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Ławice – wyspy z piasku

Warszawa leży na nizinie. Nie ma tu wzniesień ani spadków terenu, dlatego woda w Wiśle nie płynie tak 
szybko jak w górach. W niektórych miejscach rzeka rozlewa się bardzo szeroko (nawet do kilometra) 
i tworzy wiele ramion oraz zakola. Gdzieniegdzie podcina wysoki brzeg, powodując, że ziemia się obrywa. 
Między innymi w ten sposób do rzeki dostaje się drobny materiał skalny: piasek, żwir oraz glina, i jest 
transportowany. Powstają z niego piaszczyste wyspy w nurcie rzeki, które nazywamy ławicami albo ła-
chami. Na ogół są one nietrwałe. Podczas wezbrań woda je zatapia, a silny nurt porywa drobiny skalne 
(piasek itd.) i niesie dalej.

Obszary, na których tworzą się ławice, mamy również w Warszawie. Na południu miasta znajdują się 
Wyspy Zawadowskie (znajdziecie je na naszej mapie na stronie 11), a przy północnej granicy – Ławice 
Kiełpińskie (mapa na stronach 38 i 39; nie są opisane, ale na pewno wskażecie je bez trudu). Na ławicach 
buduje gniazda wiele gatunków ptaków, dlatego objęto je ochroną, tworząc tam rezerwaty przyrody.

Zapamiętaj!
Piaszczyste wyspy na Wiśle 
– Ławice Kiełpińskie i Wyspy 

Zawadowskie – chroni się 
głównie po to, żeby zapewnić 

spokój ptakom, które tam 
gniazdują.
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RYBOŁÓW Ten duży ptak drapieżny – jak 
wskazuje nazwa – poluje na ryby. Nurkuje 
po rozpędzeniu się w powietrzu. W Polsce 
spędza ciepłe miesiące, a na zimę odlatuje 
do Afryki. Jest u nas bardzo rzadki – nie-
wiele ponad 30 par – i dlatego umieszczo-

ny w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. W naszym 
kraju brakuje mu dostatecznie dużych, starych drzew 
do gniazdowania. Ponadto jeziora są coraz bardziej 
zanieczyszczone, mniej przezroczyste, przez co trud-
niej mu się wyżywić, a na nich i wokół nich jest coraz 
więcej ludzi, co go odstrasza.

PISKLIWIEC Należy do siewkowców. Tę 
grupę ptaków rozpoznacie po dość dłu-
gich nogach i zazwyczaj długich dziobach. 
Najczęściej spotkacie je na brzegach 
mórz lub rzek, gdzie szukają pokarmu, 
poruszając się w charakterystyczny spo-
sób – biegają drobnymi kroczkami. Pi-
skliwiec jest niewielki. Gnieździ się na ziemi, na za-
rośniętych brzegach cieków i zbiorników wodnych. 
Zimuje najczęściej w Afryce.

SIEWECZKA OBROŻNA i SIE-
WECZKA RZECZNA To również 
siewkowce. Są do siebie bardzo 
podobne. Sieweczka obrożna, 

większa, jest wielkości szpaka, a rzeczna – wielkości 
wróbla. Na Wiśle gnieżdżą się na piaszczystych wy-
spach. Gniazdo to niewielki dołek w piasku. Dorosła 
sieweczka, widząc drapieżnika, stara się go odcią-
gnąć od gniazda. Udaje, że jest ranna (czyli że może 
być łatwym łupem), i ucieka nieporadnie, dopóki nie 
odwiedzie drapieżcy na bezpieczną odległość. Pisklę-
ta od razu po wykluciu się są sprawne i samodzielne; 
szybko biegają na długich, mocnych nóżkach.

MEWA SIWA Ta średniej wielkości mewa do 
niedawna nosiła nazwę mewa pospolita, 
co było mylące, ponieważ w Polsce nigdy 
nie występowała pospolicie. Obecnie jest 
jednym z najbardziej zagrożonych wyginię-
ciem gatunków krajowych mew. Gnieździ się niemal 
wyłącznie na wyspach na nieuregulowanych rzekach 
(czyli takich, których człowiek nie zmieniał), m.in. na 
Wiśle.

ŚMIESZKA To także chroniony, ale czę-
sto spotykany ptak. Tak jak inne mewy 
gnieździ się bezpośrednio na gruncie, np. 
na wiślanych wyspach; potrafi  też zrobić 

gniazdo na roślinności wodnej. Śmieszkę (i inne 
mewy) można często zobaczyć, jak żeruje na wysy-
pisku śmieci.

RYBITWA RZECZNA i RYBITWA 
BIAŁOCZELNA Oba gatunki 
gnieżdżą się na piasku wiśla-
nych wysp. Rybitwy różnią się 

od mew smuklejszą sylwetką i delikatniejszą budową. 
Nigdy nie spotkacie ich na wysypisku śmieci, ponie-
waż nie jadają resztek ludzkiego jedzenia. Rybitwa 
białoczelna to najmniejsza rybitwa europejska, wiel-
kością zbliżona do szpaka. Rybitwa rzeczna jest od 
niej znacznie większa.

JERZYK Często bywa mylony z jaskółkami, 
choć nie jest z nimi spokrewniony. Różni 
się od nich m.in. ciemnym spodem ciała. 
Gnieździ się niemal wyłącznie w budyn-
kach, głównie mieszkalnych – w stropo-
dachu, szczelinie w elewacji (elewacja to zewnętrzna 
ściana budynku) albo pod dachem. W jednym stro-
podachu może być nawet kilkadziesiąt gniazd. Żywi 
się owadami, których tysiące chwyta w powietrzu 
każdego dnia. Zimuje w Afryce, na południe od rów-
nika.

ZIMORODEK Należy do najbardziej kolo-
rowych ptaków w naszym kraju. Poluje na 
ryby, których wypatruje z gałęzi zwieszają-
cej się nisko nad wodą. Kopie długą norkę 

w urwistym brzegu rzeki, rowu melioracyjnego lub je-
ziora. Na jej końcu składa jaja; tam też wychowują się 
pisklęta.

DZIĘCIOŁ ZIELONY Jak wskazuje nazwa, 
w upierzeniu tego dzięcioła przeważa 
barwa zielona. Jego podstawowym po-
karmem są mrówki i ich larwy. Młody 
ptak musi zjadać około szklanki mró-
wek dziennie, żeby się rozwijać. Dzięcioły 
zielone najczęściej kują dziuple w topolach, gdyż te 
drzewa mają miękkie drewno.

DZIĘCIOŁ CZARNY To największy z krajo-
wych dzięciołów. Jego pokarmem są larwy 
owadów znajdowane pod korą i w martwym 
drewnie oraz mrówki. Para wykuwa ogrom-
ną, głęboką do pół metra dziuplę lęgową, 
najczęściej w sośnie. Z dziupli opuszczo-

nych przez dzięcioła czarnego chętnie korzystają 
inne zwierzęta, np. kaczki, sowy lub kuny.

pod ścisłą 
ochroną jak 

wszyskie 
siewkowce 

w Polsce

pod ścisłą ochroną

pod ścisłą
ochroną

pod ścisłą
ochroną

pod ścisłą ochroną jak 
wszystkie rybitwy w Polsce

pod ścisłą 
ochroną

pod ścisłą 
ochroną

pod ścisłą 
ochroną jak 
wszystkie 
dzięcioły 
w Posce

pod ścisłą 
ochroną

pod ścisłą
ochroną
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Kępy – zielone wyspy

Kiedy poziom wody w rzece przez dłuższy czas jest niski, na ławicach pojawia się roślinność. Początkowo 
są to trawy i inne niewielkie rośliny, a później również zarośla wierzbowe. Rośliny rozrastają się i zaczy-
nają utrwalać ławice. Z czasem wyrastają drzewa. Teraz już trudno byłoby wodzie przenosić drobiny 
skalne, z których wyspy są zbudowane, ponieważ korzenie je „pozwiązywały”. Takie pokryte roślinnością 
wyspy nazywa się kępami.

Kępy znajdziecie w nazwach kilku warszawskich osiedli: Kępa Zawadowska, Saska Kępa, Kępa Potoc-
ka, Kępa Tarchomińska. Jeśli jednak spojrzycie na plan miasta, to odkryjecie, że żadne z nich nie leży na 
wyspie! Ale kiedyś te tereny, na których dzisiaj wznoszą się zabudowania, były dookoła otoczone wodą.

Starorzecza, czyli tędy płynęła rzeka

Wisła w przeszłości wielokrotnie zmieniała swoje koryto. Jak do tego dochodziło? Otóż tam, gdzie pły-
nęła zakolami, spowalniała na wygiętych odcinkach. Wysokie wody skracały sobie drogę i kształtowały 
nowe, prostsze koryto. Wreszcie część zakola zostawała odcięta od rzeki. Taki odcięty fragment, ze sto-
jącą już wodą, nazywamy starorzeczem. Starorzeczami Wisły są m.in. warszawskie jeziora: Wilanowskie 
(odszukajcie je na naszej mapie na stronie 17), Czerniakowskie i Kamionkowskie, a także stawy w Ła-
zienkach Królewskich.

Urozmaicona linia brzegowa jest cenna przyrodniczo w przeciwieństwie 
do wyprostowanych lub wybetonowanych brzegów rzeki.

Zapamiętaj!
Gdy ławica się zazieleni 

i porośnie drzewami, 
staje się kępą.

Starorzecze to część 
dawnego koryta 

rzeki.
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SŁOWIK SZARY To mieszkaniec wschod-
nich regionów Europy. W Polsce gnieź-
dzi się blisko połowa wszystkich słowików 
w Unii Europejskiej. Słowik szary buduje 

gniazdo w niedostępnym miejscu na ziemi albo nisko 
wśród gęstej roślinności, np. pokrzyw lub jeżyn, czę-
sto w zaroślach nad rzekami. Wycinanie takiej roślin-
ności sprawia, że słowik traci swoje siedliska.

OKNÓWKA Ta jaskółka buduje z błota ku-
liste gniazda, które przykleja do budyn-
ków, często we wnękach okiennych (stąd 
nazwa). Jest pożyteczna dla człowieka, 
ponieważ – podobnie jak jerzyk – chwyta 
dużo owadów latających. Zimuje w Afryce.

BRZEGÓWKA Z kolei ta jaskółka kopie dłu-
gą norkę w urwistym brzegu rzeki, a na-
wet w stercie ziemi. Ponieważ lubi są-
siedztwo innych ptaków swojego gatunku, 

to takich norek może być bardzo dużo w jednym 
miejscu. W sierpniu brzegówki łączą się w ogromne 
stada – nawet dwa miliony osobników! – i wyruszają 
do Afryki.

PLISZKA SIWA To niewielki ptak owado-
żerny. Łatwo go rozpoznacie po długim 
ogonku, którym szybko porusza w górę 

pod ścisłą
ochroną

pod ścisłą
ochroną

pod ścisłą 
ochroną

pod ochroną

pod ochroną

pod ochroną

i w dół. Zasiedla całą Eurazję, włącznie z Islandią 
i Grenlandią. Najczęściej gnieździ się na obrzeżach 
ludzkich zabudowań. Chętnie umieszcza gniazdo pod 
mostem. Zimuje najczęściej na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce.

WRONA SIWA Ma pióra w dwóch kolorach: 
szarym (siwym) i czarnym. Nie mylcie jej 
z gawronem, który jest cały czarny! Pier-
wotnie żyła w dolinach rzecznych, a obec-
nie zasiedla różne środowiska w niemal 
całej Polsce. Gnieździ się wysoko na drzewie. Wio-
sną i latem prowadzi życie rodzinne, a jesienią i zimą 
łączy się w większe stada. Wtedy też do Polski przy-
bywają osobniki z północy i wschodu. Jak wszystkie 
ptaki spokrewnione z krukiem jest bardzo inteli-
gentna.

SROKA Tak jak wrona należy do rodzi-
ny krukowatych i również jest dwuko-
lorowa – biało-czarna. Jej gniazdo to 
kula zrobiona z gałązek, na drzewie 

lub wysokim krzewie. Młode sroki, tak jak wrony, po 
wyjściu z gniazda nie umieją jeszcze latać. Rodzi-
ce pilnują ich wtedy i odpędzają od nich zwierzęta 
i ludzi.

SSAKI

JEŻ Jest drapieżnikiem. Żywi się dżdżowni-
cami, owadami i innymi małymi zwierzęta-
mi. Prowadzi nocny tryb życia. Zimę prze-
sypia w ukryciu, np. pod stertą liści i gałęzi, 

dlatego dobrze jest zostawiać w ogrodach takie ster-
ty. Uwaga: nigdy nie należy ich podpalać przed do-
kładnym sprawdzeniem, czy nie ma tam jeży.

KARCZOWNIK Ten gryzoń często jest 
mylony ze szczurem, od którego różni się 
m.in. zaokrągloną mordką. Jest wszyst-
kożerny – je zarówno pokarm roślinny, jak 
i drobne zwierzęta, np. owady. Najchętniej zamiesz-
kuje brzegi wód, ale można go też spotkać na łąkach, 
polach, w lasach i sadach. Kopie głębokie nory; robi 
także kuliste pływające gniazda z roślin.

BÓBR Czyli ja. Opowiedziałem trochę 
o sobie, gdy się z wami witałem. Więcej 
się dowiecie na stronach 36 i 37. Najle-
piej zajrzyjcie tam od razu.

WYDRA Ten drapieżnik wielkości lisa 
żywi się głównie rybami. Doskonale pły-
wa; palce jego wszystkich kończyn spi-
na błona. Kopie nory. Lubi wygrzewać się 
na słońcu. Jest bardzo inteligentnym zwierzęciem.

LIS To również inteligentny drapieżnik. 
Jest spokrewniony z psem domowym. 
Jego głównym pokarmem są gryzonie; 

zjada też inne niewielkie zwierzęta oraz owoce. Młode 
przychodzą na świat w norze.

pod ścisłą
ochroną

pod ścisłą 
ochroną jak 
wszysktie 

jaskółki
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RYBY

SUM Żyje w wodach Europy i Azji. Może 
osiągać długość do pięciu metrów i wa-
żyć 300 kilogramów! Największe okazy 

widziane w Polsce miały około 2,5 metra. Charakte-
rystyczny wygląd nadają sumowi długie wąsy czucio-
we na górnej i dolnej szczęce. Jest drapieżny; chwy-
ta wszystkie zwierzęta, jakie jest w stanie upolować, 
także niewielkie ssaki i ptaki. Jego ulubione miejsca 
to zakola i głębiny dolnego biegu rzek. Jaja składa 
w płytkich dołkach na płyciznach. Jajami i larwami 
opiekuje się samiec.

SZCZUPAK Tę dużą drapieżną rybę, 
choć znacznie mniejszą od suma, 
można spotkać w wodach Europy, Azji i Ameryki Pół-
nocnej. Szczupak lubi wody stojące lub wolno płyną-
ce, zarośnięte roślinami wodnymi. Zajmuje dla siebie 

fragment terenu pod wodą i broni go przed innymi 
szczupakami. Chwyta głównie ryby, ale także małe 
ssaki, gady i płazy.

BOLEŃ To ryba średniej wielkości, 
o wadze kilkunastu kilogramów, wy-

stępująca w większych rzekach europejskich. Pro-
wadzi stadny tryb życia. Młode żywią się planktonem, 
dorosłe rybami. W pogoni za zdobyczą często wyska-
kują z wody.

BRZANA Jest wielkości bolenia; występu-
je w Europie. Wybiera środkowy bieg rzek 
o kamienistym lub żwirowatym dnie. Żywi się drobny-
mi zwierzętami wodnymi żyjącymi na dnie, niewielkimi 
rybami i ikrą. Ma doskonale rozwinięty zmysł dotyku – 
wyszukuje pokarm za pomocą czterech wąsików. 

Już na następnej stronie, przy 
mapie – a później przy kolejnych 
mapach – zobaczycie zwierzęta, 
o których wam opowiedziałem. 
Odgadnijcie, jak się nazywają, 

a potem sprawdźcie, czy się wam 
udało. Wystarczy się 

trzymać czerwonej nitki!

DZIK Właśnie od niego pochodzi świnia 
domowa. Może ważyć nawet 200 kilo-
gramów. Stare samce żyją samotnie. 

Samice z młodymi tworzą stada – watahy, którym 
przewodzi zazwyczaj stara samica. Dzik jest najak-
tywniejszy o zmierzchu i w nocy. To zwierzę wszyst-
kożerne. Zjada masowo owady leśne, w tym wiele 
uważanych przez leśników za szkodniki, inne drobne 
zwierzęta, np. gryzonie, a także rośliny.

SARNA Można ją spotkać w lasach i na te-
renach otwartych. Samce, zwane kozłami, 
noszą poroże; samice go nie mają. Niektó-
rzy myślą, że sarna to „żona” jelenia. Nic 
podobnego! Jeleń to inny gatunek, znacz-

nie większy. Młodych saren, które czekają na matkę 
schowane wśród roślinności, nie należy niepokoić. Nie 
wolno ich dotykać!
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Po nitce do... imienia, czyli zwierzęta związane z Wisłą 
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Proponuję przystanek. 
Ja odpocznę, a wy 

przyjrzyjcie się mapie. 
Przekonacie się, że 

czytanie mapy wciąga! 

Wzdłuż Wisły – odcinek pierwszy
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Ptaki Wisły – mewy i rybitwy

Przez cały rok nad Wisłą można spotkać białe ptaki. Wiele osób myśli: „To muszą być rybitwy, bo przecież 
mewy żyją tylko nad morzem”. Ale to nieprawda. I jedne, i drugie można spotkać nad wodami w całym 
kraju – mewy przez okrągły rok, a rybitwy tylko wiosną i latem, bo później odlatują do ciepłych krajów.

Jest wiele gatunków mew i rybitw, a ptaki należące do każdej z tych grup mają charakterystyczne dla 
niej cechy, po których można je rozpoznać. Rybitwy są smuklejsze, o wydłużonych kształtach. W locie 
wydają się nieco chybotliwe i zwinne. Mewy są cięższej budowy, okrąglejsze. Mają mocniejsze, grubsze 
dzioby i dłuższe nogi. Stojąca rybitwa wygląda, jakby chowała głowę w ramionach albo jakby była niemal 
pozbawiona szyi; jej nogi również wydają się króciutkie. U stojącej mewy nogi i szyja najczęściej są wy-
raźnie widoczne.

Zarówno mewy, jak i rybitwy można zobaczyć, gdy odpoczywają na piaszczystych łachach w nurcie 
rzeki lub latają nad wodą w poszukiwaniu pokarmu. Mewy szukają jedzenia także na ludzkich osiedlach, 

Dawniej ludzie byli przekonani, że światem rządzą 
cztery żywioły: ogień, ziemia, powietrze i woda. 
Rzeka niosąca ogromne ilości wody rzeczywiście 
ma wielką siłę. Potrafi  budować, ale także nisz-
czyć. Dlatego ludzie starają się kontrolować siły 
natury w taki sposób, aby im służyły. Między in-
nymi wznoszą tamy w celu uregulowania nurtu 
rzeki. Wyróżniamy dwa rodzaje takich konstruk-
cji: ostrogi oraz tamy podłużne. Możemy je ob-
serwować również nad Wisłą.

Ostrogi buduje się w poprzek rzeki. Wznosi się 
je na brzegu, od którego należy odsunąć nurt. 
O tym, w jakich odległościach je umieścić oraz jak 
daleko od brzegu mają sięgać w nurt, decydują 
warunki panujące na danym odcinku rzeki.

Tamy podłużne są budowane wzdłuż brzegów. 
Ich zadaniem jest umocnienie terenów, którym 
grozi podmywanie przez wodę.

Dzięki tamom człowiek może wpływać na bieg 
rzeki. Kiedy spojrzycie na naszą mapę na stro-

Para mew siwych. Samiec informuje konkurentów o swojej obecności.
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nie 17, to na lewym brzegu Wisły odnajdziecie 
elektrociepłownię Siekierki. W tym ogromnym 
zakładzie produkuje się z węgla kamiennego 
energię elektryczną i ciepło. Do chłodzenia ma-
szyn pracujących w elektrociepłowni potrzebne 
są duże ilości wody. Pobiera się ją z Wisły. Dlate-
go w okolicach Siekierek ostrogi są budowane na 
prawym brzegu rzeki, tak aby odepchnąć od nie-
go nurt i skierować go na drugi brzeg, na którym 
znajduje się elektrociepłownia.

wysypiskach śmieci i zaoranych polach uprawnych. Rybitwy żywią się tylko tym, co upolują w wodzie, 
przede wszystkim rybami.

Kilka gatunków mew: śmieszka, siwa, srebrzysta i czarnogłowa oraz dwa gatunki rybitw: rzeczna 
i białoczelna gnieżdżą się w rezerwatach na wiślanych wyspach na obrzeżach Warszawy. Gniazda zakła-
dają bezpośrednio na gruncie. Rybitwy często robią po prostu niewielkie dołki w piasku; mewy do budowy 
gniazd używają szczątków roślin i na nich składają jaja. Skorupki jaj są w maskujących kolorach.

Pisklęta mew i rybitw po wykluciu się pokrywa jasny, nakrapiany puch. Takie ubarwienie, podobnie jak 
w przypadku skorupek jaj, pozwala dobrze się maskować wśród piasku i kamyczków na wyspach.

Mewy i rybitwy dla bezpieczeństwa gnieżdżą się w koloniach, zazwyczaj różnogatunkowych. Kiedy 
pojawia się drapieżnik, wszystkie ptaki w kolonii starają się go przepędzić, solidarnie podnosząc alarm. 
W tym czasie maluchy przywierają do ziemi lub się ukrywają. Również pojawienie się człowieka to duże 
zagrożenie dla młodych ptaków. Przestraszone uciekają do wody, gdzie porywa je silny nurt rzeki. Dla-
tego nie wolno wchodzić na łachy i wyspy, na których gnieżdżą się ptaki. Takie miejsca – jak już wiecie 
– najczęściej są objęte ochroną rezerwatową.

Ciekawostka! 
Woda w Siekierkach schładza 

maszyny, ale sama się przez to 
ogrzewa. Dlatego po powrocie do 
rzeki poniżej elektrociepłowni ma 
wyższą temperaturę. 
To przyciąga wiele ryb 
oraz – co zrozumiałe 

– zwierzęta, które się nimi 
żywią. A czy domyślacie się, 
kogo jeszcze? Oczywiście 

wędkarzy!

Rodzina rybitw rzecznych
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Po nitce do... imienia, czyli zwierzęta związane z Wisłą 
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Wzdłuż Wisły – odcinek drugi
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Wisła, jak każda rzeka, jest 
zmienna. Czasami zalewa 

okoliczne tereny. Aby ochro-
nić przed podtopieniami zabudo-
wania i uprawy na tym obszarze, 
buduje się wały przeciwpowodzio-

we, czyli długie nasypy mające po 
kilka metrów wysokości. Najbardziej zna-

ny w Warszawie wał ciągnie się wzdłuż ulicy 
Wał Miedzeszyński. Powstał on na początku XX 
wieku. Odszukajcie go na naszych mapach.

Jednak już dawniej ludzie wiedzieli, jak za-
bezpieczyć się przed powodziami. Przede 
wszystkim korzystali z tego, co stworzyła natu-
ra – osiedlali się na wysokich brzegach, wzno-
szących się nawet do kilkudziesięciu metrów 
nad poziom wody, czyli na skarpach, które ni-
gdy nie były zalewane. W Warszawie taka skarpa 
znajduje się na lewym brzegu Wisły. W średnio-
wieczu na jej szczycie – w Jazdowie, w okoli-
cach dzisiejszego Zamku Ujazdowskiego (mapa 
na stronie 23) – książęta mazowieccy wznieśli 

o
nić pr
wania
buduj

we, cz
kilka metrów

W i

Przyroda pod ochroną

Wisła jest pełna życia, które toczy się zarówno pod, jak i nad wodą. W centrum Warszawy i blisko niego 
rzeka została uregulowana, zwężona, ale dalej możecie ją zobaczyć w całej okazałości. Tam, gdzie jest 
szeroka, niesie ze sobą dużo piasku i innego drobnego materiału. Z tego budulca tworzy – jak już wiecie 
– piaszczyste łachy, które z czasem mogą się przekształcić w kępy.

Taka duża, naturalna, a dzięki temu piękna rzeka jest w Europie czymś zupełnie wyjątkowym. Dla-
czego to taka rzadkość? Bo ludzie popsuli większość rzek w tym rejonie świata. Ich brzegi zostały 
wyprostowane, a w niektórych miejscach nawet wybetonowane. Niewiele zostało też wysp na rzekach, 
w związku z czym zmalała liczba ptaków, które potrzebują tego rodzaju miejsc, żeby założyć gniazda 
i wydać na świat potomstwo. Dlatego wiślane wyspy – jako nieliczne takie siedliska w Europie – wy-
magają ochrony.

Długi fragment środkowego odcinka Wisły został objęty ochroną w ramach tzw. Sieci Natura 2000. 
Sieć tę tworzy ponad 26 tysięcy najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Unii Europejskiej. Każdy ma 
swoją nazwę. Środkowa Wisła jest obszarem specjalnej ochrony ptaków o nazwie „Dolina Środkowej 
Wisły”. Utworzono go dla chronienia rzadkich gatunków, m.in. mew i rybitw. Obejmuje rzekę pomiędzy 
Puławami a Płockiem (ok. 250 kilometrów) i wąskie pasy terenu na jej brzegach. Bocznymi granicami są 
wały przeciwpowodziowe. Jak możecie się przekonać nad Wisłą w Warszawie, na przykład na spacerze 
lub jadąc rowerem ścieżką rekreacyjną wzdłuż prawego brzegu rzeki, ochrona przyrody w formie obszaru 
Natura 2000 nie musi się wiązać z ograniczeniem działalności człowieka, dopóki nie niszczy on tego, co 
jest chronione.

Większe rygory niż na obszarze Natura 2000 obowiązują ludzi w rezerwatach. Tam króluje przyro-
da. Do niektórych rezerwatów w ogóle nie wolno wchodzić, a w innych można się poruszać tylko po 
wyznaczonych szlakach. W Warszawie mamy dwa wiślane rezerwaty: Wyspy Zawadowskie (położone 
w dzielnicach Wawer i Wilanów, przy południowej granicy Warszawy) i Ławice Kiełpińskie (w dzielnicy 
Białołęka, przy północnej granicy miasta). Obejmują one wyspy, wody i fragmenty brzegów. W obrębie 
tych rezerwatów ludziom nie wolno chodzić po wyspach ani nawet przybijać do ich brzegów. Dzięki temu 
ptaki mogą bezpiecznie i spokojnie się gnieździć.
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drewnianą rezydencję. Kiedy została zniszczo-
na podczas walk, zbudowali nową, również na 
skarpie, tu, gdzie dziś stoi Zamek Królewski. 
Obok dworu władców powstała Warszawa. Usy-
tuowanie miasta na wysokim brzegu chroniło 
mieszczan przed wezbraniami wody w Wiśle; 
ułatwiało także obronę przed wrogami.

Brzeg po prawej stronie Wisły w Warszawie 
wygląda zupełnie inaczej. Jest niski, a wzdłuż 
niego ciągną się plaże zbudowane z piasku nie-
sionego przez rzekę. W ostatnich latach, po dłu-

giej przerwie, nadwiślańskie plaże znowu stały się 
popularnym miejscem wypoczynku warszawia-
ków. Otwarto kawiarnie i wypożyczalnie leżaków. 
Latem uruchamiane są promy kursujące między 
oboma brzegami.

Wypoczywając nad warszawską Wisłą, nie 
zapominajcie, że wśród roślinności porastającej 
jej brzegi mieszka wiele gatunków ptaków i in-
nych zwierząt. To ich dom, a wy, ludzie, jesteście 
w nim gośćmi i powinniście szanować jego go-
spodarzy.

Jaja sieweczki obrożnej, mimo że ubarwione maskująco, są narażone na wiele niebezpieczeństw. 
Leżą przecież bezpośrednio na piachu i nie są niczym osłonięte.
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Po nitce do... imienia, czyli zwierzęta związane z Wisłą 
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Wzdłuż Wisły – odcinek trzeci
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Wisła od wieków była dla warszawiaków źródłem 
wody. Tak jest i dzisiaj. A wszystko zawdzięcza-
my pewnej Kasi. Nie mówimy jednak o dziew-
czynce, lecz o olbrzymiej studni-pompie stoją-

Czy to wiecie?
Wody używa się do picia, gotowania, prania, mycia. Niestety w wyniku użytkowania dostaje się do 
niej dużo chemikaliów i innych zanieczyszczeń. Kiedyś taka woda trafi ała z domów poprzez sys-
tem kanalizacji prosto do Wisły. Możecie sobie wyobrazić, jak to wpływało na jej czystość. Dzisiaj 
dzięki oczyszczalniom ścieków Czajka (mapa na stronie 31) i Południe (mapa na stronie 17) od-
dajemy przyrodzie wodę w lepszym stanie.

Czy wiecie, że do oceny jakości wody wykorzystuje się zachowanie 
pewnych zwierząt? Chodzi o małże, czyli organizmy żyjące w wo-
dzie, których ciało okrywa dwuczęściowa muszla. Kiedy małże za-
mykają muszle, to oznacza, że w wodzie jest dużo zanieczyszczeń 
i trzeba ją poddać dodatkowym procesom oczyszczania. 

e 

cej w nurcie rzeki, nazywanej Grubą Kaśką (jak 
wygląda, zobaczycie na naszej mapie na stronie 
23). Pobiera ona wodę spod dna Wisły, a więc już 
częściowo oczyszczoną przez znajdujący się na 

Łęgi – nadwiślańska dżungla

Lasy, które porastają brzegi Wisły, nazywamy łęgami. Charakterystyczne dla takiego nadrzecznego lasu 
jest to, że co jakiś czas zalewa go woda. Nad Wisłą rosną głównie wierzby i topole, którym nie przeszka-
dza okresowe stanie w wodzie.

Występuje tu kilka gatunków topoli. Najłatwiej rozpoznać topole białe, których liście od spodu mają 
biały kolor. Oprócz nich nad Wisłą najczęstsze są topole czarne i mieszańce topoli białej z osiką, czyli 
topole szare. Gatunków wierzb jest wiele, a do tego krzyżują się one między sobą, przez co nieraz trudno 
określić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia.

Wierzby i topole wytwarzają bardzo dużo malutkich, lekkich nasion, które przenosi wiatr. Dlatego ła-
two i szybko zasiedlają nadrzeczne obszary, jeśli tylko te tereny nie są wykaszane przez człowieka. Rosną 
szybko, dlatego już kilkudziesięcioletnie drzewa mogą osiągać naprawdę pokaźne rozmiary. Ich drewno 
jest miękkie, więc dzięcioły chętnie kują w nich dziuple.

Tam, gdzie łęgi są w pełni rozwinięte, przypominają dzikie, tajemnicze lasy równikowe znad Amazonki. 
Tak jak one są gęste i wielopiętrowe: zobaczycie tu obfi te runo leśne (często jest w nim dużo pokrzyw), 
krzewy, niższe i wyższe drzewa, a to wszystko oplatają pnącza. Typowym pnączem nadwiślańskich łęgów 
jest chmiel (taki sam jak ten, którego używa się do produkcji piwa).

W Europie większość nadrzecznych lasów wycięto. Te, które pozostały, są szczególnie cenne, bo wła-
śnie w nich można spotkać więcej gatunków ptaków niż w jakimkolwiek innym typie lasu środkowej Euro-
py. W Polsce w łęgach zakłada gniazda prawie połowa krajowych gatunków lęgowych, czyli takich, które 
rozmnażają się w naszym kraju.

Mimo że nadwiślański las łęgowy w Warszawie został przekształcony przez człowieka, wiele zwierząt 
nadal ma tutaj dom i znajduje tu pożywienie. W łęgach spotkacie nie tylko ptaki, lecz także ssaki, takie 
jak sarny, zające, dziki, jeże, łasice czy nietoperze, gady, np. zaskrońce, płazy i niezliczoną ilość bezkrę-
gowców. Jest im tu dużo lepiej niż w miejskim parku. Zwierzęta potrzebują do życia gęstwiny krzewów, 
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dnie piasek. Kaśce pomagają Chude Wojtki. Są 
to statki z pompami usuwające zanieczyszcze-
nia z dna rzeki w miejscach, spod których po-
bierana jest woda. Następnie wodę tę – zanim 
dostanie się do waszych kranów –poddaje się 
procesowi fi ltrowania.

Odbywa się to w Stacji Uzdatniania Wody „Fil-
try” w dzielnicy Ochota. Wznosi się tam wysoka 
na około 40 metrów wieża ciśnień. Kiedyś jej za-
daniem było zapewnienie odpowiedniego ciśnie-
nia w systemie wodociągowym. Dziś jest już tylko 
symbolem stacji, która ma 130 lat.

System zaopatrywania Warszawy w wodę za-
projektował brytyjski inżynier William Lindley. 
Prace budowlane, nadzorowane przez jego syna, 
prowadzono od 1883 roku. Po raz pierwszy woda 
do mieszkań warszawiaków popłynęła przez ten 

system już po trzech latach. Co najważniejsze, 
cały układ (oczywiście unowocześniany) działa 
do dziś.

Woda z Grubej Kaśki pokonuje prawie cztery 
kilometry, zanim dotrze do stacji „Filtry”; zajmu-
je jej to mniej więcej trzy godziny. W stacji naj-
pierw wprowadza się do niej bąbelki powietrza, 
a potem kieruje się ją do dużych zbiorników, na 
których dnie osadza się część zanieczyszczeń. 
Trwa to trzy godziny. Następnie woda trafi a na 
pół godziny do fi ltrów pośpiesznych, gdzie jest 
przesączana przez warstwy piasku i żwiru. Kolej-
ny etap – ośmiogodzinny – przebiega w fi ltrach 
powolnych. Tutaj woda przepływa przez warstwy 
węgla aktywnego, piasku i żwiru. Na koniec jest 
dezynfekowana i płynie do zbiorników, z których 
rurami dociera do mieszkań.

leżących i stojących martwych drzew, stert gałęzi, niegrabionych liści, niekoszonej trawy i innych roślin 
runa leśnego, a także częściowo wyrwanych z ziemi pni, pod którymi tworzą się atrakcyjne kryjówki. 
Dzięki temu, że las nie jest tak uporządkowany i wygrabiony jak park, zwierzęta mają w nim co jeść 
i gdzie mieszkać.

Las łęgowy z dziuplastymi drzewami, starorzeczami i gąszczem roślinności 
tworzy niezwykle cenne siedliska dla wielu gatunków zwierząt.
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Specjalność: nadwiślański 
tropiciel

Nad Wisłą możecie stać się praw-
dziwymi tropicielami – wyczytać 
z tropów (czyli śladów łap), piór, 
odchodów i innych śladów aktyw-
ności zwierząt, co dzieje się nad 
rzeką wtedy, gdy nie ma tam ludzi. 
Najwięcej dowiecie się z wilgotne-
go piasku nad samą wodą i z błota, 
bo tam tropy są najlepiej widoczne. 
Szczególnie rano, zanim ludzie i psy 
zadepczą brzegi rzeki, możecie się 
przekonać, czy przechodziła tędy 
czapla o ogromnych stopach albo 
przebiegła wesoła i sprytna wydra. 
A może nocą wyszedł tu na ląd bóbr, 
zjadł smaczny posiłek i zostawił 
resztki w postaci ogryzionych do 
białego drewna gałązek?

Warto też spojrzeć na pnie drzew 
rosnących nad rzeką. Również na 
nich można zobaczyć ślady bobro-
wych zębów albo błoto pozosta-
wione przez dzika ocierającego się 
o korę po błotnej kąpieli.

Na utwardzonej nadwiślańskiej 
ścieżce zdarzy się wam pewnie zna-
leźć muszle małży pokryte w środku 
mieniącą się tęczowo masą perłową. 
To pozostałość po posiłku wrony si-
wej. Ten niezwykle inteligentny ptak 
łowi małże w płytkiej wodzie, a na-
stępnie frunie ze zdobyczą wysoko 
na drzewo i ciska ją w dół, na twar-
de podłoże, żeby muszla się rozbiła. 
Inaczej nie dostałby się do jej pysz-
nej zawartości.

Szukanie śladów jest równie cie-
kawe jak obserwowanie samych 
zwierząt – przekonacie się! 

Jako początkujący tropiciele po-
winniście zabierać w teren książkę do rozpoznawania tropów i innych śladów zwierząt oraz aparat 
fotografi czny. Zdjęcia tropów lub odchodów róbcie z położoną obok nich linijką albo przedmiotem 
o znanym rozmiarze (np. monetą). Dzięki temu zawsze będziecie mogli określić, jakiej wielkości był 
sfotografowany obiekt, co ułatwi wam jego rozpoznanie.
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Oprócz zwierząt, które widzicie na planszach, nad Wi-
słą i w samej rzece żyje bardzo wiele innych gatunków. 
Opowiem wam o jednym z nich.

Zaskroniec to niejadowity wąż. 
Jak wszystkie gady jest gatunkiem 
chronionym. Ma dwie żółte plamy 
na tyle głowy (za „skroniami”). Żywi 
się żabami i innymi małymi zwie-
rzętami. Cennym siedliskiem są 

dla niego zwalone martwe drzewa, a także częściowo 
wyrwane z ziemi pnie i sterty gałęzi, pod którymi może 
się schronić oraz przetrwać zimę. Zimuje gromadnie. 
Jaja składa w kopcu kompostu, stercie liści lub próchnie 
zwalonych drzew. Węże często wygrzewają się na roz-
grzanych drogach, dlatego trzeba uważać, żeby nie roz-
jechać ich samochodem lub rowerem.

Kogo jeszcze można spotkać nad Wisłą?
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Po nitce do... imienia, czyli zwierzęta związane z Wisłą 
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Swoi i obcy nad Wisłą

Czy pomyślelibyście, że spacerując nad Wisłą, spotkacie przy-
byszów z dalekich krain? Skąd się tutaj wzięły gatunki roślin 
albo zwierząt z Ameryki lub Azji? Opowiem wam o roślinach 
zza mórz. Najpierw człowiek przywiózł je do Europy, niektóre 
bardzo dawno, inne np. kilkadziesiąt lat temu, umieścił w swo-
im otoczeniu, np. posadził w ogrodach i parkach. A później te 
rośliny wyrwały się na wolność. Tak się stało np. z klonem je-
sionolistnym, który pochodzi z Ameryki Północnej i Środko-
wej. Jak drzewo mogło uciec z ogrodu? Sama ukorzeniona 
roślina oczywiście nie. Ale nasiona zaopatrzone w skrzydełka, 
ułatwiające unoszenie się na wietrze, poleciały daleko.

Rośliny przemieszczają się także z pomocą ptaków i in-
nych zwierząt, w ich brzuchach. Na przykład owoce po-
chodzącego z Ameryki Północnej winobluszczu, zwanego 
dzikim winem, są smacznym kąskiem dla ptaków; czasa-
mi można zobaczyć na winobluszczu całe stada szpaków. 
Ptaki objedzone owocami lecą dalej, a kiedy strawią mięk-
ką część owocu, pozbywają się nasion razem z odchodami. 
W ten sposób amerykańskie pnącze trafi ło z ogrodów m.in. 
do nadwiślańskich łęgów, gdzie oplata drzewa i krzewy, 
a jesienią pięknie się przebarwia na czerwono.

Niektóre gatunki obce nazywamy inwazyjnymi, ponie-
waż sprawnie opanowują i zagarniają dla siebie duże ob-
szary, nie dopuszczając tam rodzimych gatunków lub je 
niszcząc. To jak prawdziwy najazd. Przykładem takiej inwa-
zyjnej rośliny jest nawłoć kanadyjska. Ten północnoamery-
kański gatunek porasta całymi połaciami tereny otwarte. 
Na pewno widzieliście żółto kwitnące, wysokie nawłocie. 
Wyglądają ładnie, ale, podobnie jak klon jesionolistny, za-
właszczają miejsca, gdzie powinny rosnąć rodzime, euro-
pejskie gatunki.

Klon jesionolistny NawłoćWinobluszcz
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Wzdłuż Wisły – odcinek czwarty

Dotarliśmy do północnej 
granicy Warszawy. 
Ja odpocznę, a wy 

przestudiujcie mapę. 
Co może być 

ciekawszego? Tylko 
prawdziwa wyprawa 

nad Wisłę!
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Czasami Wisła niesie tak dużo wody, że nie mieści 
się ona w korycie. Regularnie zalewane są wtedy 
nisko położone tereny nadrzeczne. Dlatego ludzie 
raczej unikają osiedlania się w takich okolicach. 
Ale jak się okazuje, nie wszyscy bali się mieszkać 
blisko Wisły. Czy domyślacie się, co przyciągało 
ludzi do rzeki i skłaniało do podjęcia ryzyka? To 
były żyzne gleby obszarów zalewowych, „nawożo-
ne” tym, co przynosiła ze sobą rzeka.

Specjalistami od zagospodarowywania takich 
miejsc byli osadnicy, zwani Olędrami, którzy przy-
bywali do Polski od XVI wieku z terenów dzisiej-
szej Holandii. Ten kraj, jak pewnie wiecie, słynie 
z wydzierania lądu morzu. Ze swojej ojczyzny Olę-
drzy musieli uciekać z powodu wojen religijnych 
i prześladowań. W naszym kraju znaleźli bez-
pieczne schronienie. Najpierw osiedlili się przy uj-

ściu Wisły, w krainie nazywanej Żuławami. Później 
zaczęli wędrować w górę rzeki i zakładać osady 
na terenach, na których nikt nie chciał mieszkać 
ze względu na zagrożenie powodziami.

Po przybyciu w nowe okolice Olędrzy usypywa-
li wzniesienia, zwane terpami, i stawiali na nich 
domy – dłuższym bokiem równolegle do kory-
ta rzeki. Jeden budynek mieścił zarówno część 
mieszkalną, jak i gospodarczą, przeznaczoną dla 
zwierząt oraz na składowanie narzędzi, zboża 
i paszy.

Olędrzy mieli wszystko bardzo dobrze prze-
myślane. Część mieszkalna ich domostwa była 
zwrócona w stronę źródła rzeki, część gospodar-
cza – w stronę jej ujścia. Podczas powodzi naj-
pierw zalewana była część mieszkalna, a potem 
gospodarcza, dzięki czemu woda transportowała 

Niesamowite ptaki w środku miasta

Niemal w centrum Warszawy nad Wisłą można zobaczyć gatunki ptaków niekojarzone z miastem. Z okna 
tramwaju, który jedzie przez most Poniatowskiego, wcale nierzadko widuje się kormorany i czaple siwe. 
W tej samej okolicy pojawia się największy drapieżny ptak Polski – bielik. Rozpiętość skrzydeł tego wiel-
koluda sięga prawie 2,5 metra! Największe bieliki to samice; samce, jak zazwyczaj u ptaków drapieżnych, 

są mniejsze. Najłatwiej obserwować bie-
liki zimą. Wtedy licznie przybywają nad 
Wisłę, bo rzeka to obfi tość ryb i ptaków 
wodnych, na które polują.

Kolejnym niezwykłym ptakiem, jakie-
go możecie zobaczyć nad warszawską 
Wisłą, jest zimorodek. To jeden z naj-
bardziej kolorowych gatunków ptaków 
w Europie. Mieniącymi się niebieskimi 
piórami na wierzchu ciała i pomarań-
czowym brzuszkiem przypomina barwny 
klejnot. Ten niewielki ptak jest doskona-
łym rybakiem. Łowi małe rybki, a robi to 
tak: Najpierw siada na gałęzi, nisko nad 
powierzchnią wody, i wypatruje ofi ary. 
Gdy ją zobaczy, błyskawicznie daje nura 
i ją chwyta.Zimorodek
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ściółkę z odchodami zwierząt na pola, a nie do 
domu.

W XIX wieku nad Wisłą zaczęła się osiedlać 
ludność pochodzenia niemieckiego. Kilka ich 
osad znajdowało się na terenie dzisiejszej War-
szawy. Były to m.in. wsie Brzeziny i Kępa Tarcho-

mińska (dziś stanowią część dzielnicy Białołęka), 
a także Kępa Zawadowska (dzisiaj część Wila-
nowa). Pamiątką po dawnych mieszkańcach są 
stare cmentarze ewangelickie i drewniany dom 
w Kępie Tarchomińskiej, który został wybudowa-
ny na olęderskiej terpie.

Zimorodek nie buduje gniazda na 
drzewie, ale podobnie jak brzegówka 
kopie norkę w wysokim brzegu rzeki. 
Na końcu długiego, około metrowego 
korytarza znajduje się komora lęgowa, 
w której ptak składa jaja i wychowuje pi-
sklęta.

Zwróćcie uwagę na mosty. Czy uwie-
rzycie, że one też są zamieszkane? Zna-
na jest duża kolonia jaskółek oknówek, 
które przyczepiły swoje ulepione z błota 
gniazdka na lampach podwieszonych 
pod mostem Siekierkowskim.

W mostach mają swoje kryjówki tak-
że nietoperze. Zwierzęta te są rzadko 
zauważane przez ludzi z powodu nocne-
go trybu życia i niewielkich rozmiarów. 
W terenie zabudowanym nietoperze za-
mieszkują głównie domy. Żyją sobie cichutko w różnych szczelinach i dziurach w elewacji, w stropo-
dachach, pod dachem lub na strychu. Opuszczają kryjówki o zmierzchu, a wracają przed świtem, po 
całonocnych łowach.

Nietoperze i jaskółki często polują na owady nad Wisłą. Nietoperze „pracują na nocną zmianę”. Ja-
skółki wraz z jerzykami uwijają się w powietrzu w ciągu dnia.

Brzegówki karmią swoje młode owadami chwytanymi w powietrzu.

Charakterystycznym 
elementem olęderskich wsi 

były płotki wyplatane z wikliny, 
otaczające pola i pastwiska. 

Podczas wylewów rzeki na tych 
ogrodzeniach zatrzymywały się 

konary drzew niesione przez wodę 
i nie niszczyły budynków.
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Bóbr – konstruktor budowli wodnych

Pora na opowieść o mnie i mojej rodzinie. Czy wiecie, 
że my, bobry, jesteśmy największymi gryzoniami w ca-
łej Europie? Gryzoniami, czyli krewnymi takich zwierząt, 
jak np. mysz polna. Palce stóp mamy połączone bło-
ną pławną. Doskonale pływamy, a pod wodą potrafi my 
przebywać do 20 minut.

Prowadzimy nocny tryb życia. Zimą nie zapadamy 
w sen, ale więcej czasu niż w ciepłych porach roku spę-
dzamy w domu. Żyjemy w grupach rodzinnych. Dzieci 
pozostają z rodzicami dwa lub trzy lata. W tym czasie 
pomagają w różnych codziennych pracach i uczą się 
życia. Opiekują się młodszym rodzeństwem, biorą też 
udział w budowaniu tam.

Ale nie wszędzie, gdzie żyjemy, tamy są konieczne. 
Wznosimy je tylko na wąskich i płytkich rzeczkach czy 
potokach, żeby utworzyć większe i głębsze rozlewisko, 
bo właśnie takiego miejsca potrzebujemy, żeby zbudo-
wać dom, gromadzić zapasy i kryć się przed niebezpie-
czeństwami. Objaśnię wam, jak najczęściej powstają 
tamy. Ścinamy drzewo tak, aby zwaliło się w poprzek 
cieku (czyli płynącej wody). Do niego dokładamy gałę-
zie, rośliny wodne, muł, błoto i kamienie, nawet 10-ki-
logramowe! Codziennie sprawdzamy naszą budowlę 
i w razie potrzeby ją naprawiamy.

Przyrodnicy mówią, że pełnimy ważną rolę siedli-
skotwórczą. To znaczy, że tworzymy siedliska (jak już 
wiecie: miejsca do życia) dla wielu innych gatunków 
zwierząt, np. dzięciołów. Te ptaki potrzebują martwych 
drzew, a przecież drzewa okorowane przez bobra albo 
zalane wodą w rozlewisku, które utworzył - obumiera-
ją. Dzięcioły znajdują w nich owady, czyli pożywienie. Co 
więcej, drewno martwych drzew jest miększe niż drzew 
żywych, więc nawet mniejsze dzięcioły, ze słabszymi 
dziobami, mogą w nim wykuwać dziuple. 

Ciekawi jesteście, gdzie mieszkamy? Jeżeli brzeg 
jest wystarczająco wysoki, to kopiemy w nim nory, a je-
śli niski, to budujemy żeremie – domek z gałęzi i błota, całkiem spory i wysoki. Prowadzą do niego dwa 
wejścia: jedno spod wody, a drugie z lądu. Pomiędzy nimi jest duża komora mieszkalna, w której może 
się zmieścić kilka bobrów.

Jeżeli woda w stworzonym przez nas rozlewisku przybiera i zaczyna zalewać mieszkalną część że-
remia, to rozbieramy część tamy. Wtedy poziom wody trochę się obniża. Podobnie postępujemy, gdy 
rozlewisko skuje lód. Po spuszczeniu wody – na tyle, żeby pod lodem pojawiła się warstwa powietrza, 
którym można oddychać – łatwiej nam się dostać do podwodnych spiżarni, w których składujemy gałę-
zie (żeby nie wypłynęły, mocujemy je palikiem wbitym w dno). Jak widzicie, jesteśmy bardzo zmyślnymi 
zwierzętami.

Ho, ho, potrafi my jeszcze więcej! Przekopujemy kanały, którymi potem holujemy gałęzie. Budujemy 
z gałęzi i błota podwyższenie, żeby się dostać do drzewa powyżej miejsca, gdzie pień jest zabezpieczo-
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Po nitce do... imienia, czyli zwierzęta związane z Wisłą 

ny siatką przed naszymi zębami. Gdy ludzie próbują spuścić 
wodę z naszego rozlewiska, wsadzając w konstrukcję tamy 
rurę, żeby przepłynęła przez nią woda, robimy wszystko, żeby 
znaleźć przeciek! Jeżeli rura jest krótka, zatykamy ją szybko. 
Jeśli zaczyna się na wiele metrów przed tamą, to znalezie-
nie początku należy do trudnych zadań, ale i tak często się 
nam udaje. Nie znaczy to jednak, że możemy sobie poradzić 
ze wszystkimi zabezpieczeniami. A niektórzy z nas pewnie 
uznają, że skoro ludziom tak zależy, to niech im już będzie 
– i rezygnują ze ścinania zabezpieczonych drzew albo two-
rzenia rozlewisk tam, gdzie ludzie bardzo tego nie chcą.
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Wpiszcie nazwy 
zwierząt w puste pola. 
Znacie już te gatunki 

z wcześniejszych 
plansz, więc 

świetnie sobie 
poradzicie.

ch 

e



Dolina Wisły jako korytarz ekologiczny, 
czyli tędy wędrują zwierzęta

Wyobraźcie sobie Wisłę w Warszawie i jej okolicach 
widzianą z lotu ptaka. Rzeka otoczona lasami łęgo-
wymi wygląda jak niebiesko-zielona wstęga. Wyzna-
cza ona trasę migrującym ptakom, bo te w czasie 
wędrówek często poruszają się wzdłuż rzek.

Także w samej Wiśle odbywają się podróże – w dół 
rzeki, czyli z prądem, i w górę, czyli pod prąd. Niektóre 
gatunki ryb wędrują Wisłą z gór aż do morza i z po-
wrotem. Niestety obecnie natrafi ają na przeszkodę, 
dla większości z nich nie do przebycia – ogromną 
tamę we Włocławku (wróćcie na stronę 2 i odszukaj-
cie ją na mapie Polski).

Dla zwierząt lądowych taką „tamą” byłaby War-
szawa, gdyby nie zielone brzegi Wisły. Las łęgowy 
i zarośla porastające brzegi rzeki (przede wszystkim 
prawy) są jak droga dla wędrujących zwierząt. Ukry-
te w gęstej roślinności przechodzą tędy dziki, sarny, 
łosie, zające. Być może czasami wzdłuż warszawskiej 
Wisły przemknie cichutko, tak żeby nikt go nie za-
uważył, młody ryś albo wilk.

W dzisiejszych czasach większość kompleksów le-
śnych w Europie jest podzielona na małe fragmenty. 
Jeśli więc las, gdzie przyszły na świat np. drapieżniki 
(jak wilk czy ryś), okazuje się za ciasny, aby je wyży-
wić, gdy już dorosną, to muszą one wyruszyć na po-
szukiwanie nowego miejsca do życia. Takie wędrów-
ki są niebezpieczne ze względu na gęstą sieć dróg 
i ryzyko zderzenia z samochodami. Bezpieczeństwo 
przemieszczającym się zwierzętom zapewniają ko-
rytarze ekologiczne, czyli przyrodnicze odpowiedniki 
ludzkich dróg.
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Wzdłuż Wisły – odcinek piąty

Lasy łęgowe na prawym brzegu Wisły w Warszawie są ważnym korytarzem ekologicznym. Zwierzęta 
z lasów położonych na południe od miasta mogą przewędrować łęgami do Puszczy Kampinoskiej. Po 
drodze muszą przepłynąć Wisłę, ale to dla nich pestka w porównaniu z koniecznością pokonania ulic 
pełnych pojazdów.

Najlepiej, aby na prawym brzegu warszawskiej Wisły nie było budynków ani dużej liczby hałasujących 
ludzi. Zwierzęta się ich boją. Jeżeli podczas wędrówki natkną się na ludzi i ich zabudowania, np. bary, to 
starając się ominąć przeszkodę, wyjdą na sąsiednie ulice. A taka sytuacja jest niebezpieczna zarówno 
dla zagubionego łosia, jak i kierowców oraz pasażerów aut, które mogą się z nim zderzyć. Miejmy więc 
nadzieję, że nadwiślański korytarz ekologiczny, ta wspaniała zielona droga dla zwierząt, pozostanie nie-
naruszony.
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Czy wiecie, że w dawnych czasach Wisła była 
główną drogą, którą transportowano towary 
z południowej i środkowej Polski do największe-
go polskiego portu – Gdańska? Trasy prowadzą-
ce lądem nie należały do wygodnych i bezpiecz-
nych. 

Drogi były pełne wybojów i błota. Często pro-
wadziły przez gęste lasy i odludzia, a tam nie bra-
kowało rozbójników. Dlatego bardzo popularnym 
sposobem przemieszczania się i transportowa-

nia np. zboża, drewna, skór, wosku czy soli była 
droga wodna.

A właśnie, jeśli o soli mowa, to spójrzcie na 
plan Warszawy. Znajdziecie na nim osiedle i uli-
cę Solec. Tak nazywała się dawna osada, nawet 
starsza niż Warszawa. Handlowano tu solą, którą 
sprowadzano Wisłą z kopalni w Wieliczce. Do dziś 
zachował się jeden z magazynów solnych.

Koło Solca znajdowała się też przeprawa 
przez Wisłę. Po drugiej stronie rzeki istniała 

Przyroda blisko człowieka

Nadwiślańska przyroda nie ma łatwego życia w sąsiedztwie ludzi. Jakie zagrożenia czyhają na zwierzęta 
w mieście, można zobaczyć po praskiej stronie rzeki na wysokości mostu Poniatowskiego. Nadwiślań-
skie łęgi, stanowiące korytarz ekologiczny – zieloną drogę, którą przemieszczają się zwierzęta – są prze-
gradzane zabudowaniami służącymi rozrywce, takiej jak np. koncerty. Latem gromadzą się tu tysiące 
ludzi. Zachowują się głośno i tym samym straszą zwierzęta. Rozpalają ogniska, a żeby zdobyć opał, 
ścinają i łamią drzewa. Zabierają też martwe drewno, które powinno służyć jako schronienie i źródło 
pokarmu dla zwierząt.

W lesie i nad wodą zostaje mnóstwo śmieci. Butelki i puszki po napojach stają się śmiertelnymi pu-
łapkami dla małych zwierząt, takich jak np. owady – zwierzęta wchodzą do środka, a potem nie potrafi ą 
wyjść. Któregoś razu ratowano bliską utonięcia mewę, która nie mogła się wzbić z powierzchni wody, bo 
łapę miała zaplątaną w pełną wody foliową torebkę. Bardzo niebezpieczne są elementy ekwipunku węd-
karskiego – zwierzęta zaplątują się w porzucone żyłki i giną, a ostre haczyki wbijają się w dziób ptaków 
szukających pokarmu.

Groźne są też tzw. lampiony szczęścia z płonącym wkładem w środku. Mogą spowodować pożar 
lasu, a co więcej, pozostają po nich cienkie druty, w które łatwo się zaplątać. Ale najgorsze są fajerwer-
ki. Przerażają nie tylko dzikie zwierzęta, lecz także te domowe. A wystraszone wybuchami ptaki lecą 
na oślep i zabijają się o budynki i mosty. Prawdziwi miłośnicy przyrody nigdy nie puszczają sztucznych 
ogni. Wielu stara się, żeby w miastach zastępowano fajerwerki innymi atrakcjami, np. pokazami lase-
rowymi.

Jeżeli chcecie zadbać o nadwiślańską przyrodę, to zachowujcie się cicho na rzeką. Nie niszczcie ro-
ślinności. Nie zbliżajcie się do zwierząt, żeby ich nie straszyć. Zamiast rozpalać ognisko z drewna zna-
lezionego nad Wisłą, lepiej zabierzcie z domu węgiel drzewny do grilla. Zamiast pływać po rzece hałaśli-
wą motorówką, zdecydujcie się na kajak lub łódź wiosłową. Jeżeli zobaczycie, że ktoś niszczy przyrodę, 
wchodzi na wyspy, na których gnieżdżą się ptaki, rozjeżdża nadwiślańskie zarośla samochodem albo 
quadem, to zadzwońcie na policję. Wracając ze spaceru, zabierzcie ze sobą i wyrzućcie do śmietnika 
znalezione po drodze śmieci, przede wszystkim foliowe torebki i opakowania po napojach. Zbierajcie 
żyłki i sznurki, a przed wyrzuceniem najlepiej je potnijcie na drobne kawałki. Znalezione haczyki wędkar-
skie albo oddajcie znajomym wędkarzom, albo je wyrzućcie, a wcześniej zegnijcie je tak, żeby mewy na 
wysypisku śmieci nie mogły się nimi pokaleczyć.
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Gdy bierzecie na spacer nad Wisłę psa, to nie spuszczajcie go ze smyczy tam, gdzie mógłby spłoszyć 
ptaki, niechcący zniszczyć gniazda zbudowane na ziemi albo pogonić za dzikim zwierzęciem. Zając czy 
sarna, gonione przez któregoś z kolei psa, mogą nawet umrzeć z wyczerpania. Wasz kochany psiak-
-przytulak dla dzikich zwierząt zawsze jest dużym zagrożeniem, nawet gdy nie chce ich skrzywdzić, tylko 
pobiegać i się z nimi pobawić.

osada Kamion (dzisiaj – osiedle Ka-
mionek). Brzeg rzeki był tam zapewne 
umocniony kamieniami, żeby mogły 
przybijać do niego łodzie. A skoro ło-
dzie zatrzymywały się, to kupcy wy-
chodzili z nich na ląd i prezentowali 
okolicznym mieszkańcom swoje towa-
ry. Z czasem powstał targ, a pamiątką 
tego są kolejne nazwy, np. ulica Targo-
wa na Pradze.

 To okolice mostu Poniatowskiego 
na prawym brzegu Wisły. Na 
tym brzegu ciągnie się ważny 
korytarz ekologiczny dla zwierząt 
wędrujących wzdłuż rzeki.

Ciekawostka!
Czemu sól była kiedyś tak 

cenna? Bo solenie stanowiło 
jeden z niewielu znanych 

w dawnych czasach sposobów 
konserwowania żywności.
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Ze STOP-em nad warszawską Wisłę

Chcecie zobaczyć wszystko to, o czym wam opowiadałem? Możecie pójść na 
spacer szeroką ścieżką rekreacyjną na prawym brzegu rzeki, która ciągnie się 
od okolic mostu Łazienkowskiego do Żerania. Najlepiej jednak wybierzcie się 
na wycieczkę z przewodnikiem, dobrze znającym teren i mającym dużą wie-
dzę o przyrodzie. Przewodnik będzie wiedział, gdzie można spotkać najcie-
kawsze gatunki ptaków, zwróci uwagę na ukryte w zaroślach 

ślady obecności zwierząt, pomoże zrozumieć, co i dlaczego dzieje się wśród otaczającej 
przyrody. Takie wycieczki przyrodnicze organizuje Stowarzyszenie Stołeczne Towarzy-
stwo Ochrony Ptaków (STOP). Są spacery przeznaczone dla dzieci i młodzieży, za-
zwyczaj  w dni powszednie, krótsze i prowadzące łatwiejszymi trasami. Bywają też 
dłuższe i trudniejsze wyprawy w gąszcze lasu łęgowego, dla prawdziwych zapaleń-
ców, które odbywają się zazwyczaj w weekendy. Informacje o terminach wycie-
czek i o tym, jak można  do nich dołączyć, a także relacje z tych, które już się 
odbyły, znajdują się na stronie STOP-u www.stop.eko.org.pl oraz na Facebooku 
(www.facebook.com/Stoleczne.Towarzystwo.Ochrony.Ptakow).

Do zobaczenia nad Wisłą!

zającej
arzy-

y, za-
ą też 
eń-
e-
ę 
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Ścieżka pieszo-rowerowa na prawym brzegu Wisły
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