
Z punktu widzenia geomorfologii Wisła Środkowa ma charakter     
rzeki roztokowej, czyli stosunkowo płytkiej, lecz szerokiej, której 
nurt rozdziela się na wiele linii, a woda płynie pomiędzy ławicami 
piaszczystmi i stałymi wyspami. Typowe są częste zmiany przepły-
wu wody powodujące występowanie tzw. niżówek (niskich stanów 
wody), obecnych z reguły wczesną jesienią, oraz wezbrań, które 
pojawiają się pod koniec zimy i na początku lata kalendarzowego. 
Podczas wysokich stanów wody dochodzi często do erozji brzegów     
koryta i wysp. Wówczas piaszczyste ławice ulegają przeobrażeniom 
i przemieszczają się wraz z nurtem. Piasek i muł niesiony przez rzekę 
odkłada się czasem w innych miejscach tworząc nowe formy. Nad-
rzeczna plaża po przejściu dużej fali wezbraniowej może znaleźć się 
kilometr dalej, i to na drugim brzegu rzeki. 
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Wisła - rzeka 
o wyjątkowym obliczu 

Patryk Rowiński

Wisła to jedna z nielicznych dużych rzek Europy, która co roku może wyglądać zupeł-
nie inaczej. Ta, w przewadze, naturalna rzeka ma niesłychaną siłę sprawczą: może 
budować piaszczyste wyspy i niszczyć już istniejące, zmieniać kształt swojego kory-
ta, tworzyć kręte odnogi, „pożerać” swoje brzegi razem z rosnącymi nań krzewami 
i drzewami. Takie krajobrazy, komponowane ze zmieniającej się dynamicznie moza-
iki form środowiskowych, są już praktycznie niespotykane w innych krajach Europy, 
ponieważ prawie wszystkie duże rzeki naszego kontynentu uregulowano zabudową 
hydrotechniczną. 

W środkowym biegu Wisła nie ma jednolitego charakteru. Lokalnie przypomina rzeką 
meandrującą, plynącą jednym, krętym nurtem, tworzącą liczne zakola. Przed wybu-
dowaniem wałów przeciwpowodziowych miała jednak liczne boczne koryta, oddalo-
ne od głównego nurtu, wykorzystywane głównie w okresie wezbrań. Jedna z takich 
odnóg okrążała Saską Kępę, która była ogromną wiślaną wyspą. W obrębie obecnych 
granic administracyjnych Warszawy istniało niedyś więcej takich wysp. Dziś pozo-
stały po nich ślady w postaci nazw, jak np.: Kępa Potocka, Kępa Gocławska, Kępa          
Tarchomińska.
Wisła w przeszłości często zmieniała także główne koryto, czego śladem są starorze-
cza na powierzchni równiny zalewowej w Wilanowe i Wawrze, np.: jezioro Wilanowskie 
i jezioro Czerniakowskie. Obecnie w wielu odcinkach poza obrębem Warszawy, rzeka 
również płynie kilkoma korytami rozdzielanymi przez duże, stałe wyspy. Największe 
z nich mają nawet 5 km długości, jak Kępa Radwankowska pod Górą Kalwarią czy     
wyspy pomiędzy Wyszogrodem a Płockiem. 
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Pochylenie zarośli wierzbowych na skutek przejścia kry

Rozwój roślinności na wiślanych wyspach również zależy od 
wahań poziomu wody. Niesione przez rzekę namuły w czasie 
wezbrań osadzają się na wyspach i brzegach mocno użyźnia-
jąc glebę, co sprzyja rozwojowi nadrzecznych lasów łęgowych. 
Obecnie większość dolin rzecznych jest wykorzystywana jako 
tereny rolnicze, z uwagi na występujące tam mady, czyli żyzne 
gleby powstałe z namułów. 
Z drugiej strony, płynąca zimą i wiosną kra lodowa potrafi 
„kosić” nadrzeczne wikliny i ranić pnie drzew. Siła sprawcza 
kry może być bardzo destrukcyjna. Zimą 1603 roku zator stał 
się przyczyną zniszczenia pierwszego stałego warszawskie-
go mostu, który funkcjonował przez 30 lat na przedłużeniu         
ul. Mostowej.

Ławica piaszczysta w korycie Wisły w pobliżu Warszawy

Fo
t. 

Ja
ku

b 
Ba

de
łe

k

Niżówka na Wiśle

Starorzecze to fragment byłego koryta rzeki, który został odcięty od obecnego nurtu 



Odrębnym elementem krajobrazu wiślanego są 2-3 metrowe skarpy, które tworzą 
się w wyniku podcięcia erozyjnego wysokich brzegów. To zjawisko zwykle wystę-
puje na odcinkach, gdzie główny nurt przebiega blisko krawędzi koryta. Skarpy 
mocno kontrastują jasnożółtym odcieniem piasku z zielenią lasów łęgowych i błę-
kitem wodnej toni. Można tu znaleźć norki zimorodków, kolonie jaskółek brzegó-
wek, a także nory borów i wydr. 
Odcinek, na którym Wisła przepływa przez aglomerację warszawską, liczy ok.       
50 kilometrów długości i biegnie od miejscowości Gassy po Łomną, leżące na 
prawym brzegu. Na skrajach tego obszaru, w pobliżu południowych i północnych 
granic Warszawy, koryto rzeki rozlewa się szeroko - od ok. 600 m na północy do 
ok. 1 km na południu – i jest wypełnione wyspami, brzegi zaś stanowią mieszankę 
urwistych skarp i łagodnych plaż. 
Porośnięte roślinnością wyspy, piaszczyste ławice, płycizny w korycie, a tak-
że urozmaicone tereny przybrzeżne z starorzeczami, lasami łęgowymi i łąkami 
wspólnie tworzą środowiska unikatowe przede wszystkim dla ptaków.  Te zwierzę-
ta bardzo licznie wykorzystują je jako tereny lęgowe i miejsca żerowania w okresie 
wędrówek. Wyspy są użytkowane przez ptaki wodno-błotne, takie jak np.: mewy, 
rybitwy, sieweczki, brodźce. Na jednej rozległej wyspie w korycie Wisły potrafi     
zagnieździć się łącznie nawet 1000 par mew, rybitw i sieweczek.

Bliżej centrum Warszawy Wisła staje się węższa, osiągając ostatecznie szerokość ok.      
350 m w pobliżu Starego Miasta. Przewężenie to, zwane „gorsetem warszawskim”, jest 
bezpieczniejsze dla żeglugi, gdyż woda płynie przez ten odcinek szybko, nie pozwalając na 
akumulację materiału niesionego przez rzekę, a dno jest bardziej stabilne. Gdzieniegdzie 
w korycie tworzą się brody, np. między mostem Gdańskim a mostem Grota-Roweckiego. 
Budowa geologiczna sprawia, że ten fragment Wisły ma charakter przełomowy. W nie-
wielkiej odległości od koryta, wzdłuż prawie całego miejskiego odcinka, na lewym brzegu 
przebiega skarpa warszawska będąca krawędzią doliny rzecznej. Skarpa zabezpieczająca 
przed powodziami oraz liczne brody, ułatwiające przeprawę przez rzekę, były w przeszłości 
przyczyną koncentracji osadnictwa. Przy wysokiej skarpie, na przełomie XIII i XIV wieku, 
dokonano lokacji miasta Warszawy, a bliskie sąsiedztwo rzeki miało  duże znaczenie dla 
dalszego rozwoju.  Obecny wygląd warszawskiego odcinka Wisły to jednak wynik później-
szych działań człowieka, takich jak m.in.: zasypanie i zabudowa terenów położonych pod 
skarpą warszawską, stworzenie budowli regulacyjnych i mostów oraz pogłębienie dna.

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej 
presi aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

The Europe’s last great river can look dif-
ferently from year to year. Habitats and 
landscapes of Vistula river vary, as the 
wild river changes a lot its environment. It 
can create and destroy islands, changing 
their position, create different branches 
and destroying steep slopes.
In the Middle Vistula Valley the river 
changes it’s character from time to time. 
In some places it meanders, flows in one 
winding riverbed. It has created many ox-
bow lakes. The biggest of them is situ-
ated in Warsaw – the river used to flow 
near Wilanów, Wawer and encircled Saska 
Kępa, that was an island. In some places 
Vistula flows in few deep branches, that 
separates big, stable islands. The big-
gest of them, Kępa Radwanowska, is 5 km 
long. Nevertheless in many areas the riv-
er is braided, it creates lots of branches, 
channels and shallows, between numer-
ous sandy islands. This mosaic is the main 
character of the lowlands river. It is really 
hard to find in any other place in Europe, 
as almost all rivers has been regulated. 
The variety of islands, shallows, shoals is 
unique habitat for breeding and migrating 
birds. Thanks to that Vistula is very im-
portant for waders in Europe. When the 
water level is raising, the islands can be 
destroyed, shoals are disappearing and 
material brought by the river is stored in 
a different place. The development of veg-
etation on islands depends on water lev-
el fluctuations. Mud and sludge brought 
by the river nourish the soil. On the other 
hand ice in the spring can damage wil-
low thickets. Other important element of 
the landscape in the valley is steep sandy 
slopes, which also can be damaged by 
water level changes.  
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Karczownik ziemnowodny

Stare i Nowe Miasto, położone na skarpie warszawskiej, nigdy nie były zagrożone powodzią

Kamieniste dno Wisły za mostem Gdańskim
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Mewa siwa i rybitwa rzeczna na wiślanej wyspie
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Urwista skarpa utworzona przez podmywanie brzegu przez nurt


