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

Informacje ogólne o Wiśle

Wisła ma źródła na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, 
na wysokości ok. 1100 m n.p.m. Uchodzi do Zatoki Gdańskiej 
w miejscowości Świbno. Jej długość to ok. 1047 km. Dla po-
trzeb żeglugi i ułatwienia orientacji ustalono kilometraż rzeki. 
Początek drogi wodnej stanowi ujście Przemszy (ok. 125 km 
poniżej źródeł Wisły). W tym punkcie ustawiono białą tablicę 
z liczbą 0. Kolejne tablice stoją wzdłuż brzegów rzeki aż do jej 
ujścia w kilometrze 942 drogi wodnej (według tego kilometra-
ża będą podawane odległości w dalszej części tekstu). 
Termin „droga wodna Wisły” ma już znaczenie historyczne.  
Żegluga towarowa i pasażerska upadła ze względów ekono-
micznych – nie jest w stanie konkurować z koleją i transpor-
tem drogowym. Obecnie funkcjonuje żegluga sportowa i rekre-
acyjna. Dorzecze Wisły (czyli obszar, z którego wody opadowe 
odpływają Wisłą do morza) wynosi 193 866 km2, czyli blisko 
2/3 powierzchni Polski.

Wisła w Warszawie

Wisła Warszawska to odcinek od km 488 (miejscowości 
Karczew na prawym i Gassy na lewym brzegu) do km 539                
(odpowiednio Skierdy i Łomna). Naturalna, szeroka tutaj       
dolina Wisły została odcięta od rzeki wałami przeciwpowo-
dziowymi. Zabudowano  dawne  tereny  zalewowe, sięgające  
linii  kolejowej Warszawa – Otwock na prawym brzegu i wyso-
kiej skarpy na lewym. 

Obserwacje wodowskazowe

Do pomiaru stanu wody służy wodowskaz. Tradycyjny to łata 
wodowskazowa, czyli listwa (drewniana lub metalowa) z po-
działką centymetrową, przymocowana do stałej konstruk-
cji związanej w wodą, np. pala wbitego w dno rzeki lub filara 
mostowego. Stan wody to mierzone w centymetrach wznie-
sienie zwierciadła wody ponad poziom zera wodowskazu. Na 
zdjęciu pokazano łatę wodowskazową zainstalowaną w Porcie 
Praskim w Warszawie. W chwili wykonania zdjęcia zwierciad-
ło wody znajdowało się cztery kreski (białe i czarne po 2 cm) 
poniżej punktu oznaczonego liczbą 23 – czyli wzniesionego 
o 23 decymetry (230 cm) ponad punktem zerowym podziałki 
(zerem wodowskazu). Stan wody wynosił więc: 230 cm – 4x2 
cm = 222 cm. Zero tego wodowskazu znajduje się na rzędnej 
76,076 m n.p.m. Gdy wykonywano zdjęcie, zwierciadło wód 
Wisły w Porcie Praskim znajdowało się zatem 76,076 m + 2,22 
m = 78,296 m n.p.m. 
Aktualnie na Wiśle prowadzi się obserwacje w 38 posterun-
kach wodowskazowych. Wszystkie wyposażone są w tradycyj-
ne łaty wodowskazowe, a ważniejsze z nich – w rejestratory 
cyfrowe, automatycznie mierzące stany wody z częstotli-
wością od 15 minut do 1 godziny. Wodowskazy sygnalizują-
ce przekazują pomiary drogą radiową do centrów zbiorczych.  
Tworzenie sieci wodowskazowej w Polsce rozpoczęto w XIX 
w. Obecnie jest ona utrzymywana przez Instytut Meteorolo-
gii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który gromadzi i udostępnia   
wyniki obserwacji. Dawniej ważnym celem obserwacji było  
dostarczanie informacji żegludze. W dzisiejszych czasach sieć 
pełni szereg funkcji badawczych i usługowych, wśród których 
istotne jest ostrzeganie o zagrożeniach powodziami i suszą. 
Na Wiśle Warszawskiej funkcjonują dwa wodowskazy: 
- Warszawa (w Porcie Praskim) w km 513,3, 
- Nadwilanówka (w pobliżu elektrociepłowni Siekierki) w km 
504,1. 
Pierwszy wodowskaz warszawski założono w 1799 r. Jego     
lokalizacja oraz poziom zera były kilkakrotnie zmieniane.        
Ponieważ jednak dokonano przeliczenia na aktualne warunki, 
można powiedzieć, że posiadamy ponad dwustuletnią serię 
obserwacyjną stanów wody w stolicy.

Aspekty hydrologiczne Janusz Żelaziński
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Wisłę Warszawską można podzielić na trzy 
odcinki:
- Pomiędzy Karczewem (km 488) a Zawa-
dami (km 501) rzeka ma charakter zbliżo-
ny do naturalnego (elementem sztucznym 
są obwałowania). Rozlewa się szeroko, na 
jej brzegach występują plaże, a w kory-
cie – wyspy. Ponieważ są one siedliska-
mi lęgowymi rzadkich gatunków ptaków, 
ustanowiono tu rezerwaty przyrody Wyspy   
Świderskie i Wyspy Zawadowskie. 
- Pomiędzy Zawadami (km 501), a mostem 
Marii Skłodowskiej-Curie (km 523) koryto 
Wisły jest silnie przekształcone przez czło-
wieka. Dno głównego koryta obniżyło się 
ponad 2 m wskutek obustronnej regulacji 
oraz poboru ogromnych ilości piasku dla 
budownictwa. Brakuje wysp typowych na 
wcześniejszym odcinku, plaże są niewiel-
kie i w większości sztuczne (usypane przez 
pogłębiarki). Lewy brzeg to bulwary w cen-
trum miasta i nasypy kamienne; na pra-
wym brzegu znajdują się tamy poprzeczne. 
Zwężone koryto tworzy na tym odcinku tzw. 
gorset warszawski.
- Poniżej mostu Marii Skłodowskiej-Cu-
rie (km 523) koryto Wisły ponownie się           
rozszerza, znowu pojawiają się plaże i wy-
spy. W okolicach Kiełpina leży rezerwat   
Ławice Kiełpińskie. W pobliżu mostu przez 
wiele lat funkcjonowało ujście kolekto-
ra, którym wpadały nieoczyszczone ścieki 
z części lewobrzeżnej Warszawy. Kolektor 
jest już nieczynny, gdyż ścieki są trans-
portowane do rozbudowanej oczyszczalni 
Czajka na Białołęce.
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Łata wodowskazaowa  w Porcie Praskim

Wodowskaz  elektryczny przy moście Kierbiedzia

Koryto Wisły w centrum Warszawy Koryto Wisły na południowym skraju Warszawy



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

Wezbrania 
Wezbrania powodujące zalanie te-
renów położonych w otoczeniu rzeki 
(terenów zalewowych) są zjawiskiem 
naturalnym. Na Wiśle Warszawskiej 
występują trzy rodzaje wezbrań:
opadowe – wywołane intensywnymi 
opadami deszczu, zwłaszcza w Karpa-
tach, i stwarzające największe ryzyko 
powodzi,
roztopowe (także roztopowo-opado-
we) – spowodowane tajaniem śniegu, 
często połączone z opadami deszczu,
zatorowe –uwarunkowane spiętrze-
niem wód rzeki przez krę i zatory lo-
dowe.

Powódź to wezbranie powodujące szkody materialne i zagrożenie dla życia ludzi. 
Jej Przyczyną jest wykorzystywanie przez człowieka terenów zalewowych w spo-
sób czuły na skutki zalania. Sama obecność wody na terenie łąk, lasów łęgowych 
i nieużytków nie powoduje szkód, a wręcz jest korzystna dla przyrody. Jednak lo-
kalizowanie części zabudowy miejskiej na takich obszarach bywa niebezpieczne. 
W razie awarii wałów w wielu punktach Warszawy i gmin nadwiślańskich mogą 
wystąpić zalewy o głębokości kilku metrów. 
Począwszy od XII w. kroniki notują po kilka katastrof powodziowych w każdym 
stuleciu. Przykładowo, Albrecht Stanisław Radziwiłł w „Pamiętniku rzeczy znacz-
niejszych, które działy się w Polsce po śmierci Zygmunta III”, wydanym w 1839 
r. w Poznaniu,  pisze: W 1635 roku Wisła tak rozlała, że na Pradze tylko dachy         
domów było widać i na 4 mile ku Radzyminowi pola i wioski zalane z wielką szkodą 
gospodarzy. W okresie objętym systematycznymi obserwacjami najgroźniejsze 
były powodzie w latach 1813 i 1844. W 1813 r. powódź utrudniała m.in. odwrót 
wojsk napoleońskich z kampanii rosyjskiej, a w Warszawie woda zalała tereny 
przyległe do rzeki na odcinku od Wilanowa do Kazunia, w tym Park Łazienkowski. 
Podczas wezbrania w 1844 r. 23 czerwca Wisła w Warszawie osiągnęła najwyższy 
zanotowany dotąd stan wody – 863 cm. 
Tak relacjonowała to prasa warszawska:  Zalana była wówczas cała Saska Kępa na 

przestrzeni 5 wiorst w kwadrat. To samo 
Zerzno i Gocław, dokąd docierały paro-
we statki „Warszawa”, „Wisła” „Płock”, 
„Maurycy”, dowożąc żywność i ratując 
ludność, która się chroniła z częścią do-
bytku na dachach domostw. Wyżej po-
łożone kolonie: „Pod Dębem”, „Prado” 
i „Pod Lwem” wyglądały jak wyspy, gdzie 
koczowało ratując życie po kilkadzie-
siąt osób, które zdążyły uciec.... Park 
wilanowski zalany był aż do tarasu pa-
łacowego. Pod wodą były: Marysin, Au-
gustówka, Zawady, Siekierki oraz Czer-
niaków. Park praski oraz ulica Wałowa 
na Pradze były zalane. Przez wał wprost 
ulicy Bednarskiej woda przelewała się 
w ulicę jak z przepełnionej szklanki. 
W drodze z Warszawy do Dęblina jecha-
ło się aż do Wawra brzegiem rozlanych 
wód Wisły, która sięga szosy. 

W XX w. największe szkody na Wiśle Warszawskiej wywołały powodzie w latach 
1924, 1934 i 1947. Dzięki sukcesywnemu wzmacnianiu wałów wielkie powodzie 
w latach 1960, 1962 i 2010 nie spowodowały już większych szkód. Interesującym 
dokumentem o powodziach historycznych są tzw. znaki wielkich wód. 
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Springs of the Vistula River are situated on the slopes of Barania Góra in Beskid Śląski 
Mountains on the height of c. 1100 m over sea level. Vistual runs into the Gulf of Gdańsk 
in Świbno village. The length of the river equals c. 1047 km. For the needs of ship trans-
port the river has been divided into kilometers. The waterway starts at the Przemsza 
river mouth, where a white board with the number 0 has been put up. This kind of signs 
can be found along the whole river until the mouth at the 942 km of waterway. „Warsaw 
Vistula” is a fragment of the river from kilometer 488 to 539. Natural wide river valley 
has been restricted by embankments. Previous floodplains has been urbanized. It cre-
ates a serious threat in case of any problems with the embankments. 
Warsaw Vistula can be divided into three parts: Between km 488 and 501 (before it runs 
into Warsaw) the river runs almost naturally, it flows in a wide riverbed, creates many 
islands and sandy beaches. Between km 501 and 523 the riverbed is narrowed due to 
regulations. There are no islands nor natural beaches. The bottom has been deepened 
over 2 meters due to the regulation and sand extraction. Over km 523 the riverbed is 
wider and creates islands and beaches. 
Traditional water gauge is called gauge patch, and is built as a stripwood with a scale, 
set up on a poll piled into the bottom of the river or other stabile construction. The water 
gauge enables measurements of water level. Water level is measured in centimeters of 
the raise of the water surface above zero. On picture you can see a water gauge situ-
ated in Praga Harbour in Warsaw. Zero on Warsaw gauge is put on a level of 76.076 me-
ters above the sea level, so in the moment of taking this picture the water level equaled 
78.296 meters above the sea level. All 38 measurements points on Vistula are equipped 
with traditional gauge patches and some additionally with digital recorders automati-
cally recording water levels. In Warsaw there are two water gauges on Vistula: “War-
szawa” (in the Praga Harbour) on kilometer 513, 3 and “Nadwilanówka” (near Siekierki 
heat and power station) on kilometer 504, 1. 
On the Warsaw Vistula there are three kinds of floodings: 
- Caused by rain, especially rainfalls in Carpathians create the biggest risk of flooding,
- Caused by snow melting (also sometimes combined with rainfall),
- Caused by blockage and raise of water level due to blockage of the riverbed by ice.
From the 12th century the chronicles noted few strong floodings in each century. An 
interesting documentation of floodings are so called “Great Water Signs”. The most 
famous of them is a board in Wilanów Park, shown on picture 2. Hydrological Service 
forecasts flooding waves approaching Warsaw, which alarms then Anticrisis Services. 
When the water level exceeds warning level the Services increase alertness and when it 
exceeds alarming level they start the full mobilization. On Warsaw Vistula those water 
levels equal: water gauge Warszawa - 488 and 539; water gauge Nadwilanówka - 497 
and 529. 
After enough long period without rainfall the water level falls down. On Vistula river this 
situation occurs mainly in late summer and autumn. One of the lowest water level ob-
served on Warsaw Vistula has been noticed in October 2012 and equaled 56 cm.

W Warszawie najbardziej znamienne są tablicz-
ki umieszczone na słupie w parku wilanowskim. 
Oto wybrane maksymalne stany wody z okresu 
1799–2010: 1844 r. – 863 cm; 1813 r. – 808 cm; 
1867 r. – 800 cm; 1855 r. – 794 cm; 1839 r. – 
791 cm; 1960 r. – 787 cm; 2010 r. – 780 cm.
Obecnie służby IMGW prognozują nadejście do 
Warszawy fali powodziowej w oparciu o obser-
wacje wykonane powyżej stolicy oraz modelo-
wanie matematyczne. Po przekroczeniu stanów 
ostrzegawczych (zwiększona czujność) i stanów 
alarmowych (pełna mobilizacja) następują kolej-
ne etapy mobilizacji Służb Antykryzysowych. 
Na Wiśle Warszawskiej stany te są następujące:
- Wodowskaz Nadwilanówka – stan ostrzegaw-
czy 497 cm; stan alarmowy 529 cm,
- Wodowskaz Warszawa – stan ostrzegawczy 
488 cm; stan alarmowy 539 cm.

Niskie stany wody

Wskutek długotrwałego braku opadów stany wody się obniżają. Długie okresy niskich     
stanów nazywamy niżówkami. Na Wiśle Warszawskiej występują one najczęściej późnym      
latem i jesienią. Bardzo niski stan wody wystąpił 3 sierpnia 1992 r. – 68 cm. Port Praski, 
mający niepogłębione dno (w przeciwieństwie do koryta na tym odcinku), wysechł i wodę 
do wodowskazu doprowadzano przez rów wykopany w piasku. Wyjątkowy w historii ob-
serwacji prowadzonych w Warszawie był rok 2012. Przez kilka dni we wrześniu stan wody 
wynosił zaledwie 56 cm. W wielu miejscach odsłoniły się duże połacie dna rzeki, ukazując 
spoczywające tam skarby, m.in. elementy dekoracyjne Zamku Królewskiego zrabowane 
w XVII w. przez Szwedów i zatopione ze statkiem na wysokości Golędzinowa.
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Słup w parku Wilanoowskim

Wezbranie na Wiśle - most Gdański

Niżówka na Wiśle - most Gdański

Powódź w Warszawie


