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

Wisła Warszawska – rzeka ubrana w gorset

Dolina Wisły jest bardzo młoda w geologicznej skali czasu. Uformowała się po ustąpie-
niu zlodowacenia środkowopolskiego. U schyłku kolejnego zlodowacenia (północno-
polskiego) i we współczesnym ciepłym okresie, zwanym holocenem, dno doliny zostało 
zasypane osadami rzecznymi (głównie piaskiem).

Tarasy rzeczne wskazują poziom powierzchni, po której dawniej płynęła rzeka. Najniżej 
położony (zaledwie ok. 1,5–2 m ponad średni stan wody) jest taras zalewowy niższy. 
Woda przykrywa go w czasie każdego wezbrania. Około 5 m wyżej wznosi się taras 
zalewowy wyższy, który może być zalany podczas powodzi. Oba te tarasy stanowią 
najmłodsze poziomy w dnie doliny. 
Tarasy nadzalewowe są starsze i tworzą trzy poziomy:
- niższy, zwany tarasem praskim (ok. +5–10 m), 
- wyższy, określany jako taras falenicki (ok. +12–14 m),
- najwyższy – taras otwocki (ok. +15–17 m). 
Praga została założona na tarasach nadzalewowych; obecnie zabudowa na obu brze-
gach Wisły wkracza na tarasy zalewowe (m.in. Saska Kępa, Wilanów). Śladem niedaw-
nego przepływu Wisły po tarasach zalewowych są starorzecza (np. Jezioro Kamion-
kowskie i Jeziorko Czerniakowskie) oraz pozostałości po wyspach śródkorytowych, 
zwyczajowo określanych jako kępy (np. Kępa Zawadowska, Kępa Potocka, Saska Kępa).
Szczególnym elementem geomorfologicznym sąsiadującym z Wisłą Warszawską jest 
wysoczyzna polodowcowa. Jej stromy, wysoki na ok. 20–30 m, schodzący ku dolinie 
stok (tzw. Skarpa Warszawska) oddziela część lewobrzeżnej Warszawy od dna doliny 
Wisły. Lokalizacja Starego Miasta na wysoczyźnie wynikała ze względów strategicz-
nych i braku zagrożenia powodzią.

Gorset warszawski - którego nazwa kojarzy się z nieco archa-
iczną częścią damskiej bielizny, w ujęciu geomorfologicznym 
stanowi o wyjątkowości Wisły Warszawskiej. Dolina ma na tym 
obszarze cechy przełomu rzecznego – koryto rzeki i tarasy zale-
wowe naturalnie zwężają się z uwagi na sąsiedztwo wysoczyzny 
polodowcowej. 
Efekt naturalnego zwężenia został w XX w. spotęgowany przez 
regulację koryta za pomocą ostróg na prawym brzegu.

W efekcie szerokość Wisły z 600–1000 m na południe od           
Warszawy zwęża się w „gorsecie warszawskim” do ok. 200–300 
m. Prowadzi to do 2–3-krotnego zwiększenia prędkości przepły-
wu wody i intensyfikuje erozję dna koryta Wisły Warszawskiej, 
które w XX wieku obniżyło się średnio o ponad 2 m. W sąsiedz-
twie główek ostróg regulacyjnych tworzą się głębokie wiry (do 
12 m głębokości ); miejsca te są preferowane przez wędkarzy. 
Zwężenie koryta powoduje istotne problemy podczas wezbrań, 
kiedy fala powodziowa, przepływając przez gorset, ulega spię-
trzeniu i potęguje zagrożenie powodziowe.

Wisła bywa nazywana królową piasku, ponieważ wraz z wodą 
niesie olbrzymią ilość tego materiału – ok. 1 mln m3/rok, co 
można porównać do przejazdu co 10 minut dużej ciężarówki  wy-
pełnionej piaskiem. Jednak na odcinku gorsetu szybko płynąca 
woda nie pozwala na jego akumulację. Nie sprzyja to tworzeniu 
się naturalnych piaszczystych plaż, które powszechnie wystę-
powały tutaj przed regulacją rzeki. Pewne wyobrażenie o tym, 
jak wygląda Wisła poniżej i powyżej gorsetu, jest łacha środkowa 
(zwana też ławicą – przypis redakcji) za filarem mostu Ponia-
towskiego. Jej istnienie wymusiła akumulacja piasku w cieniu 
przeszkody stojącej w nurcie rzeki. Jeśli łacha za filarem mo-
stu jest niewidoczna, oznacza to wysoki stan wody. Z uwagi na 
częste wezbrania wiosną i latem jej stabilizacja nie jest możliwa 
i dlatego łacha nie przekształca się w wyspę porośniętą roślin-
nością (kępę).

Zarys geomorfologii Piotr Wałdykowski
Grzegorz Wierzbicki
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Taras zalewowy – fragment doliny rzecz-
nej sąsiadujący z korytem rzeki, który jest 
zalewany w czasie wezbrań, kiedy woda nie 
mieści się w korycie. W XIX i XX w. więk-
szość tarasów zalewowych Wisły zosta-
ło przedzielonych wałami przeciwpowo-
dziowymi na część zalewaną przez rzekę 
w czasie wezbrań i część izolowaną od za-
lewów, którą wykorzystano pod budowni-
ctwo lub rolnictwo.

Starorzecze – obniżona część tarasu za-
lewowego (zazwyczaj wypełniona wodami 
jeziora albo stanowiąca teren podmokły), 
która w przeszłości była korytem rzeki. 
Wiele ze starorzeczy Wisły jest w istocie 
bocznymi korytami wezbraniowymi, któ-
rymi woda może płynąć podczas wezbrań. 
Do tego typu form należą kanały portów 
Praskiego i Czerniakowskiego.

Taras nadzalewowy  – poziom doliny po-
wyżej tarasów zalewowych, który nie jest 
zalewany nawet w czasie katastrofalnych 
powodzi. Tarasy nadzalewowe w dolinie 
Wisły okolic Warszawy zostały utworzone 
przez pra-Wisłę i wody płynące od lodowca 
podczas zlodowacenia północnopolskiego.

Łacha, zwana też odsypem (albo ławicą – 
przypis redakcji) – forma znajdująca się 
w korycie rzeki, zbudowana z materiału 
niesionego przez rzekę (w przypadku Wi-
sły – piasku). Rozróżnia się łachy środkowe 
(otoczone płynącą wodą) i brzeżne („przy-
rośnięte” do brzegu). 

Łachy – w odróżnieniu od utrwalonych 
roślinnością wysp – nie są stabilne i nie-
ustannie się przemieszczają. Szczególnym 
przypadkiem są łachy akumulowane w cie-
niu przeszkód (np. między ostrogami albo 
za filarami mostów), które pozostają w tym 
samym miejscu, mimo że są modelowane 
przez płynącą wodę. Duże łachy przy ni-
skich   stanach  wody  utrudniają   żeglugę 
na Wiśle, ponieważ tworzą rozległe ławice. 

Ostroga, zwana też tamą poprzeczną –  
budowla hydrotechniczna w postaci muru 
lub podłużnego narzutu kamiennego.   
Zbudowana w korycie rzeki prostopadle do 
nurtu i zaczynająca się na brzegu. Ostrogi 
koncentrują nurt rzeki i sprawiają, że kory-
to staje się węższe i głębsze, a woda pły-
nie szybciej. Są podstawowym elementem   
regulacji rzek.

The place you are staying can be covered 
by water during the flooding, as it is a part 
of Vistula floodplain terrace. This is the 
youngest and the lowest level in the river 
valley. River terraces are levels on which 
the river used to run in the past. The di-
verse system of terraces shows the com-
plicated history of the river valley. The 
highest terraces has been created in the 
Ice Age and at the moment they are not 
influenced by the river anymore. Non-
Floodplain in Warsaw are more developed 
on the right river bank. On the left side the 
river Valley is a bit restricted by small hills 
– glacial plateau, created by Scandinavian 
glacier during Pleistocen glaciations.
Warsaw Vistula is a fragment of lowland 
river which within the city runs through 
a natural canyon-like narrowing of the val-
ley, called Warsaw corset. In the 20th cen-
tury the effect of natural narrowing of the 
valley has been enhanced by regulation of 
riverbed by dams and groynes on the right 
riverbank. In consequence a 600-1000 m 
wide riverbed south from Warsaw in the 
Warsaw corset has to narrow to 200-300 
m. This narrowing leads to growth of the 
speed of water current by 2-3 times, which 
enhances erosion, changes in the bottom 
of the riverbed.
Vistula is sometimes called the Queen of 
the Sand, because it brings a lot of it. The 
quantity of the sand brought by the riv-
er can be compared to a filled with sand 
truck coming by every 10 minutes. After 
passing Warsaw the river runs slower and 
creates many sandy islands and shoals. 
Because of enhanced erosion in Warsaw 
the accumulation of the sand is scarce. 
Before the river in Warsaw has been regu-
lated natural beaches were common here, 
today they are almost gone. Small islands 
and shoals are situated here only behind 
obstacles, like pillars and groynes.
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Słowniczek pojęć

Zlodowacenie – okres wyraźnych zmian klimatycznych, które spowodowały ochło-
dzenie klimatu i rozwój lądolodów pokrywających części kontynentów, o zasię-
gu znacznie większym niż współczesne lądolody (np. grenlandzki). W przeszłości 
geologicznej zlodowacenia zdarzały się wielokrotnie; na współczesne ukształto-
wanie rzeźby Polski miały wpływ ostatnie trzy takie okresy: zlodowacenia połu-
dniowopolskie, zlodowacenie środkowopolskie i zlodowacenie północnopolskie. 
Okres ocieplenia pomiędzy zlodowaceniami to interglacjał. Zlodowacenia w Polsce 
datują się w przybliżeniu na przedział od 950 000 do 10 000 lat temu, co odpo-
wiada epoce plejstocenu; współcześnie żyjemy w interglacjale – epoce holocenu. 
Skutkiem obecności lądolodów są gliny polodowcowe, które pokrywają wcześ-
niejsze utwory geologiczne (np. warszawskie iły pstre, utworzone przed zlodowa-
ceniami). Gliny polodowcowe są głównym budulcem wysoczyzn polodowcowych, 
czyli rozległych powierzchni ukształtowanych przez lądolody. 

Dolina rzeczna – wklęsła i podłużna forma wycięta przez rzekę; składa się z dna 
i zboczy. Dna dolin na nizinach zazwyczaj są zbudowane z szerokich, piaszczy-
stych tarasów, między którymi znajduje się koryto rzeki – najniższa część doli-
ny, zawsze wypełniona płynącą wodą. Zbocza doliny oddzielają ją od sąsiednich, 
wyżej położonych terenów (wysoczyzn polodowcowych), utworzonych nie przez 
rzekę, lecz lądolody ze Skandynawii.
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