
błyskawicznie je schwytać. Szyja czapli jest długa i ma specjalną         
budowę, umożliwającą zginanie na kształt litery S i „składanie” m.in. 
podczas lotu. Od początku XXI w. regularnie zimują także czaple   
białe, od niedawna nowy gatunek lęgowy w naszym kraju. 
Zimą na wodach Wisły zobaczyć można wszystkie trzy gatunki eu-
ropejskich łabędzi. Najliczniejszym jest łabędź niemy (niekiedy po-
nad 700 osobników), coraz częściej pojawia się łabędź krzykliwy,       
sporadycznie zimuje łabędź czarnodzioby. 
Łabędzie nieme to największe ptaki występujące w Polsce. Żywią się 
roślinami wodnymi, często żerują na płytkich wodach, gdzie przy po-
mocy długiej szyji mogą łatwo wyszukiwać pokarm. Na Wiśle w War-
szawie pojawiają się w większej ilości właśnie zimą, gdy inne zbiorni-
ki wodne zamarzają. Łabędzie prowadzą monogamiczny tryb życia. 
Jeśli to możliwe, para spędza ze sobą całe życie, gniazdując na jezio-
rach i stawach. Pisklęta, w bajkach zwane „brzydkimi kaczątkami”, 
mają bure, maskujące upierzenie i dopiero po osiągnięciu dojrzałości 
stają się śnieżnobiałe. Dorosłe w obronie swojego potomstwa mogą 
być agresywne wobec ludzi i niebezpieczne.

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

Ptaki 
zimujące nad Wisłą

Patryk Rowiński

Spora część ptaków gniazdujących w naszym kraju odlatuje na zimę, niektóre na-
wet na południową półkulę. Są jednak takie, które u nas pozostają, oraz takie, które 
przylatują z dalekiego północnego-wschodu, aby spędzić okres chłodów w Polsce. 
Płynące wody rzek w okresie zimowym zamarzają później niż wody stojące, zaś pod-
czas łagodniejszych zim, nie zamarzają wcale. Są wtedy miejscem zgrupowań ptaków 
wodnych, które znajdują w rzece bezpieczne i zasobne w pokarm siedliska. 
Obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” jest ważnym zimowiskiem ptaków 
wodnych w skali całego kontynentu - w niektórych sezonach występuje tu ponad     
40 000 ptaków! 
Czaple siwe brodzą najczęściej po płytkiej wodzie w poszukiwaniu ryb, a nad Wisłą 
zimę spędza przeciętnie ponad 200 osobników tego gatunku. Dawniej uważane przez 
hodowców ryb za szkodniki, po objęciu ochroną stały się dość pospolite w naszym 
kraju, gdyż mają niewielkie wymagania pokarmowe. Jedzą ryby, płazy, gady, ssa-
ki, owady – wszystko co można przełknąć. Potrafią zastygnąć w bezruchu i cierpli-
wie wyczekiwać ryb, które podpływają blisko, nieświadome zagrożenia, a następnie      
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Młody łabędź niemy
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Wisła w Warszawie zimą
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Krzyżówka (samica)

Jednak do najliczniej zimujących ptaków na Środkowej i Dol-
nej Wiśle należą kaczki. Rekordzistką jest krzyżówka, której 
liczebność może wynosić nawet 30 000 osobników. W ostat-
nich latach coraz mniejsze zgrupowania krzyżówek wystę-
pują na rzece, wzrasta jednak liczebność w samej Warszawie 
- zimę spędza tu ponad 15 000 osobników. Krzyżówka to naj-
pospolitsza wśród krajowych kaczek, a także przodek kacz-
ki domowej. Toleruje bliskie sąsiedztwo ludzi. Powinna odla-
tywać na zimę, jednak zostaje często w miastach z powodu 
powszechnego dokarmiania. Wiosną samica buduje gniazdo 
niedaleko wody, np.: na wyspach pośród stawów, przy kana-
łach, rowach, itp. W mieście wybiera różne nietypowe miejsca, 
np.: zielony pas pomiędzy jezdniami, zakrzewienia na traw-
niku czy balkon osiedlowy. Składa zwykle 8-14 jaj, z których 
po 4 tygodniach wylęgają się puchate i samodzielne pisklęta. 
Samica szybko prowadzi je do wody, gdzie pożywiają się bez-
kręgowcami i roślinami. Czasem pisklęta krzyżówek gubią się 
na ulicach miast nie mogąc trafić do wody. 
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Czapla siwa Czapla biała
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Śryż na Wiśle



Ptasi azyl, czyli ośrodek rehabilitacji dzikich ptaków, działający przy warszawskim 
ogrodzie zoologicznym jest miejscem, gdzie poszkodowane ptaki mogą znaleść 
opiekę. Informacje o tym, jak pomóc znalezionym ptakom, można uzyskać dzwo-
niąc na nr tel. (22) 670 22 07. Ponadto Ekopatrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy 
(tel. 986) może pomóc w złapaniu i przewiezieniu ptaka do Azylu. 
Są trzy gatunki kaczek, dla których dolina Środkowej i Dolnej Wisły jest kluczo-
wym miejscem zimowania w kraju. Gągoł, kaczka gniazdująca w dziuplach drzew 
w lasach pojezierzy, spędza zimę nad Wisłą w liczbie do 3000 ptaków. Gniazdu-
jący w tajdze, najmniejszy z traczy, bielaczek jest na obszarze Polski najliczniej 
spotykany właśnie tutaj. Także tracz nurogęś, coraz częściej pozostający na lęgi 
w nadwiślańskich łęgach, licznie spędza tu zimę. Prawie 10 proc. nurogęsi spo-
tykanych na naszych wodach śródlądowych zimuje w dolinie Środkowej i Dolnej 
Wisły. Zimą nad rzeką można też zobaczyć rzadsze gatunki, włącznie z morski-
mi uhlami, markaczkami, lodówkami, ogorzałkami, w sumie stwierdzono aż                  
18  gatunków kaczek. 
Dwa gatunki ptaków coraz liczniej pojawiają się nad Wisłą w okresie zimowym. 
Należą do nich kormorany, które po raz pierwszy widziano w roku 1993, od 2000 
występują corocznie, a ich liczebność w ostatnich latach przekracza 1 300 osob-
ników. Są to ptaki ściśle związane ze środowiskiem wodnym, nad Wisłą są obec-
ne przez cały rok. Kormorany gniazdują kolonijnie; budują gniazda na drzewach 
lub skałach. Kolonie są hałaśliwe, a miejsca wokół gniazd przypominają obsza-

ry po pożarze z powodu żrących kwasów za-
wartych w odchodach tych ptaków. Na Wiśle 
Warszawskiej kormorany nie gniazdują, ale 
przylatują tu chętnie w poszukiwaniu poży-
wienia i odpoczynku. 
Kormoran pływa z uniesioną w górę głową 
i dziobem, podczas gdy jego ciało jest pra-
wie całkiem zanurzone w wodzie. Haczyko-
waty dziób jest dobrze przystosowany do 
chwytania ryb, które są jedynym pokarmem. 
Kormoran zjada chętnie słabe i chore ryby 
z najliczniej występujących gatunków, a póź-
niej dopiero poluje na zdrowe i trudniejsze do 
schwytania. Silne soki trawienne pozwalają 
mu rozpuścić nawet rybie szkielety, zosta-
wiając tylko niestrawione łuski. Bardzo zręcz-
nie i głęboko nurkuje, a po złapaniu ofiary 
przesiaduje na gałęziach nad wodą z szeroko 
rozpostartymi skrzydłami, które w ten spo-
sób suszy na słońcu. 
Innym coraz częstszym gatunkiem jest bielik. 
Na początku lat 90. można było zaobserwo-
wać zimą zaledwie kilka ptaków, zaś obecnie 
w ciągu jednego sezonu widuje się ponad 80 
osobników. W rezerwacie Ławice Kiełpińskie 
można zobaczyć nawet do kilkunastu bieli-
ków siedzących obok siebie na piaszczystych 
wiślanych wyspach. 
Nad rzeką zimują również tysiące mew.       
Najliczniejszymi są śmieszka i mewa siwa 
(pospolita), spotyka się jednak rzadsze mewy 
żółtonogie, siodłate, a nawet arktyczne 
mewy blade i trójpalczaste.

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

Many of bird species nesting in Poland 
migrate for winter, some of them even to 
the southern hemisphere. Some species 
on the other hand stay here for winter, 
there are also such that come to Poland 
for winter. Running river in the winter time 
freeze later than still waters, during mild 
winters they don’t freeze at all. Middle 
Vistula Valley is important wintering site 
for many species, sometimes over 40 000 
birds winter here! Grey Herons come here 
to fish. From the beginning of the cen-
tury also White Egrets come here to win-
ter. In winter it is possible to see also all 
three swan species: the most abundant 
Mute Swan, Whooper Swans and some-
times Tundra Swans. The most numerous 
group of birds is ducks. The most numer-
ous is Mallard with up to 30 000 individ-
uals, another 15 000 winter within War-
saw on smaller reservoirs and in parks. 
For three species the Middle Vistula River 
is a key wintering site: Goldeneye, Smew 
and Common Merganser. The last of them 
winters here in large numbers – almost 
10% of our breeding population. It is pos-
sible to find here also other rarer species, 
also marine ones: Velvet Scoter, Common 
Scoter, Long-tailed Duck, Greater Scaup. 
Cormorants has been observed for the 
first time here in 1993, and from 2000 
they winter here regularly, sometimes in 
numbers of 1 300. The other increasingly 
wintering species in White-tailed Eagle, 
sometimes even over 80 individuals can 
be met here. Vistula is also an important 
wintering site for many Gull species. Dur-
ing mild winters the birds are more nu-
merous in the Vistula Valley, during more 
severe ones they concentrate in smaller 
areas, where the water doesn’t freeze.
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Zimujące stado gągołów

Bielik

BielaczekMarkaczka
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Nurogęś (samce)

Kormoran
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W miesiącach zimowch ptaki wodne wykorzystują wody Wisły z dużą nieregularnością. 
Podczas łagodnych zim ptaki są zazwyczaj liczniejsze i rozmieszczone dość równomier-
nie wzdłuż rzeki. W latach z surową zimą wyraźnie koncentrują się na miejskim oraz pod-
miejskim fragmencie rzeki od Młocin do Łomianek. Jest to związane z odprowadzaniem 
podgrzanej wody z warszawskich elektrociepłowni oraz kolektorów ściekowych. W takich 
miejscach rzeka prawie nigdy nie zamarza, a ptaki są w stanie zaspokoić głód. 
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