
Nad Wisłą stwierdzono blisko 300 gatunków ptaków, a ponad 160 gatunków odbywa 
tu lęgi. Mozaika środowisk nadwiślańskich przyciąga ponad 40 gatunków ssaków oraz 
kilkanaście gatunków płazów i gadów. Można tu spotkać m.in.: łosia, wydrę, dzika, za-
skrońca, żabę. Liczne są ślady i nory bobrów. Te największe polskie gryzonie pojawia-
ją się nawet na śródmiejskim odcinku rzeki. Martwe drewno zalegające w nadrzecz-
nym lesie to prawdziwy raj dla grzybów i bezkręgowców. Żyzne podłoże sprawia, że 
roślinność jest bujna i żywiołowa – latem łęg nadwiślański przypomina tropikalny las       
deszczowy.

Natura 2000

Na obszarze Unii Europejskiej miejsca występowania gatunków (lub siedlisk) rzadkich 
albo zagrożonych w skali całego kontynentu obejmowane są ochroną w postaci tzw. 
obszarów Natura 2000 („ptasich” oraz „siedliskowych”). W Polsce są one wyznacza-
ne od 2004 roku. Państwa członkowskie UE, na podstawie ściśle określonych przepi-
sów i kryteriów naukowych, typują na swoich terytoriach obszary kandydujące do sieci 
Natura 2000. Po usankcjonowaniu otrzymują one nazwy i własne kody. Poprzez akty 
prawne oraz wsparcie finansowe działań ochronnych (m.in. w ramach instrumentu 
finansowego Life+) Komisja Europejska może kontrolować rozwój inwestycji na wy-
znaczonych obszarach oraz zapobiegać ich niszczeniu i zanikowi. 
Obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowej Wisły” jest jednym ze 145      
w Polsce i ponad 5300 w Europie obszarów Natura 2000. Obszar „Dolina Środkowej 
Wisły” nie jest co prawda największy powierzchniowo w Polsce, ale za to najdłuższy 
– obejmuje dolinę rzeki na odcinku niemal 260 km. Dla rybitw rzecznych (do 2000 
par) i rybitw białoczelnych (ponad 500 par) ten fragment Wisły to kluczowe miejsce 
gniazdowania w kraju. Jest to także najważniejsze w Polsce miejsce gniazdowania 
mew siwych, sieweczek rzecznych i obrożnych oraz kilku innych gatunków. Dolina Wi-
sły jest ponadto ważnym szlakiem wędrówkowym ptaków wodno-błotnych i drapież-
nych, a także miejscem ich licznego zimowania. Podstawowy cel funkcjonowania ob-
szaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” to zachowanie naturalnych środowisk         
rzecznych, kluczowych dla przetrwania rzadkich gatunków ptaków.

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

Jak i dlaczego 
chronimy Wisłę?

Patryk Rowiński

Różnorodność biologiczna
Wisła nazywana jest królową polskich rzek. Dlaczego? Czy ze względu na swoją 
długość? Jest najdłuższą rzeką w Polsce (1047 km), a jej dorzecze obejmuje 55%                
powierzchni naszego kraju. Jednak o majestacie Wisły stanowi raczej jej nadzwyczaj-
ne bogactwo przyrodnicze. Obok Bagien Biebrzańskich i Puszczy Białowieskiej należy 
ona do pereł polskiej przyrody. Jej walory wynikają ze stosunkowo niewielkiego stop-
nia przekształcenia przez człowieka, dzięki czemu często nazywana jest ostatnią dziką 
rzeką Europy. Od innych dużych rzek Wisłę odróżniają: rozgałęziony nurt, liczne wyspy, 
urwiste brzegi, starorzecza i dojrzałe lasy łęgowe. Największą naturalnością odznacza 
się odcinek od Dęblina do Płocka (z wyłączeniem fragmentu warszawskiego).
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R y b i - twa białoczelna z pisklęciem

Mewy siwe i śmieszki na wiślanych wyspach

Para mew siwych

Rezerwaty przyrody

Historia ochrony doliny Wisły zaczęła 
się w latach osiemdziesiątych XX wieku. 
Duży postęp odnotowano w latach 1994 
i 1998, gdy utworzono w środkowej i dol-
nej  części 12 rezerwatów przyrody chro-
niących kompleksy wiślanych wysp. Po-
wstały wówczas, graniczące z Warszawą, 
Ławice Kiełpińskie oraz Wyspy Zawadow-
skie i Wyspy Świderskie. 
Najstarszym rezerwatem nadwiślańskim 
w okolicach Warszawy jest Ruska Kępa 
w okolicy  Nowego Dworu Mazowieckiego, 
od 1980 roku chroniąca fragment natu-
ralnego lasu łęgowego.
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Walory krajobrazowe
Dolina Wisły ma jeszcze jeden walor − podobnego krajobrazu nie zobaczymy już prawie 
nigdzie w Europie. Malownicza mozaika piaszczystych ławic i wysp porośniętych roślin-
nością (kęp), mnogość odnóg rzeki wraz z nadrzecznymi łęgami stanowią również przed-
miot ochrony tzw. obszarów chronionego krajobrazu. Stołeczny odcinek  Wisły z terenem 
międzywala jest częścią obszaru Natura 2000, ale został też włączony do Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on fragment doliny Wisły i Narwi wraz z do-
pływami oraz okoliczne kompleksy leśne o łącznej powierzchni niemal 150 km2. Warszaw-
ski Obszar Chronionego Krajobrazu zabezpiecza trwałość korytarzy ekologicznych oraz         
walorów krajobrazowych, umożliwiających ludziom zaspokajanie potrzeb związanych z tu-
rystyką i wypoczynkiem. Zasady obowiązujące na obszarach chronionego krajobrazu trze-
ba uwzględniać przy planowaniu przestrzennym i sporządzaniu planów zagospodarowania. 
Na najbardziej ogólnym szczeblu w Polsce działa tzw. krajowy system obszarów chronio-
nych, który spaja obszary objęte formami ochrony (parki narodowe, parki krajobrazowe, 
rezerwaty) z korytarzami ekologicznymi.
Na nadwiślańskim odcinku od Dęblina do Płocka funkcjonują równolegle różne for-
my ochrony, m.in.: obszary Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” i „Kampinoska Dolina                       
Wisły”, kilka obszarów chronionego krajobrazu, kilkanaście rezerwatów przyrody.  Dodat-
kowo w granicach Warszawy został wydzielony tzw. system przyrodniczy miasta. Nie na-
leży rozpatrywać powyższych składników w odosobnieniu, gdyż pełnią rozmaite funkcje, 
a dopiero razem tworzą całościowy pakiet ochronny dla doliny Wisły. 

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

Vistula river is called the Queen of Polish 
rivers. It’s the longest of our rivers (1047 
km) and its basin covers 2/3 of our coun-
try. Vistula river is important also because 
of its biodiversity. Beside the Biebrza 
Marshes and Białowieża Forest it is the 
most precious treasure of Polish nature. 
Vistula hasn’t been changed that much 
and is one of the last big wild rivers in Eu-
rope. Middle Vistula Valley from Dęblin to 
Płock is the most pristine part of the riv-
er. Here almost 300 species of birds has 
been observed and over 160 bird species 
nest here. 
Middle Vistula Valley is one of 141 Natura 
2000 areas in Poland. It’s one of the most 
important sites of water birds in Europe. 
Middle Vistula Valley is a key nesting site 
for Common Tern (to 2000 pairs) and Lit-
tle Tern (over 500 pairs). 75% of Polish 
Common Gull population breeds on the is-
lands here. It is also an important breed-
ing area for Ringed and Little Ringed Plov-
ers. Along the Vistula Valley many water 
birds and birds of prey migrate and win-
ter. Between 1994 and 1998 in the Middle 
Vistula Valley 12 nature reserves has been 
set up to protect islands on which birds 
breed. Near Warsaw there are reserves 
“Ławice Kiełpińskie” “Wyspy Zawadowsk-
ie” and “Wyspy Świderskie”. The oldest 
reserve is “Ruska Kępa”. The Middle Vis-
tula Valley is also very important due to 
the landscape. Nowhere else in Europe it 
is possible to see a mosaic of sandy island 
and islands covered with riparian forest, 
numerous branches of the river on which 
6 Protected Landscape Areas has been 
settled. The river valley inside the city is 
protected as Warsaw Protected Land-
scape Area and a part of Natura 2000 site. 
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Rezerwat Wyspy Zawadowskie
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Jesienna wędrówka kulików wielkich doliną Wisły 

Rezerwaty to jedna z dziesięciu krajowych form ochrony przyrody. Z reguły są 
niedużymi obszarami, bardzo wartościowymi i chroniącymi cały ekosystem               
(organizmy żywe i środowisko ich życia). Zazwyczaj rezerwaty wyłącza się z użyt-
kowania lub korzysta z nich wyłącznie w sposób sprzyjający przedmiotowi ochro-
ny, a dostęp ludzi ogranicza się lub całkowicie wyklucza. Pierwszy polski rezerwat 
utworzono w 1823 roku, aby chronić skupiska cisa w Borach Tucholskich.

Korytarz ekologiczny
Dolina Wisły pełni ważną funkcję korytarza ekologicznego – obszaru, który umoż-
liwia migrację roślin, zwierząt i grzybów. Dla ptaków jest etapem na szlaku wio-
sennych i jesiennych wędrówek oraz ważnym zimowiskiem. Wody rzeki przenoszą 
na dalekie odległości nasiona roślin i drobne organizmy oraz stanowią szlak wę-
drówek ryb, a pas roślinności przybrzeżnej umożliwia przemieszczanie się ssaków 
i innych gatunków lądowych. Istniejący na praskim brzegu, nieprzerwany barie-
rami (ogrodzenia, drogi, zabudowa), pas zakrzaczeń wiklinowych i drzew pozwala 
na zachowanie ciągłości korytarza ekologicznego doliny Wisły na obszarze aglo-
meracji warszawskiej. Jego rola jest ważna również w skali kraju i Europy, gdyż ma 
charakter węzłowy. Ciąg roślinności w dolinie Wisły łączy się z podobnymi w doli-
nach Narwi i Bugu, oraz w mniejszym stopniu – Pilicy i Sanu. Utrzymanie koryta-
rzy ekologicznych, które umożliwiają swobodne rozprzestrzenianie się gatunków 
i populacji, jest obowiązkiem wynikającym z zapisów prawa krajowego i unijnego. 
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Plaża przy moście ks. J. Poniatowskiego w Warszawie jest atrakcjnym miejscem wypoczynku  dla mieszkańców Warszawy


