
Norka amerykańska jest spokrewniona z wydrą. W przeszłości do-
liny polskich rzek zasiedlała norka europejska, jednak w XX w. wy-
ginęła, a na jej miejsce przybył amerykański krewniak, który uciekł 
z ferm hodowlanych. To nieduży, ale groźny drapieżnik, odżywiający 
się drobnymi gryzoniami, płazami, a także ptakami, w tym ich jajami 
i pisklętami. Liczebność norek amerykańskich w dolinie Wisły jest 
lokalnie bardzo wysoka; zwierzęta te dobrze pływają, są wszędobyl-
skie i dlatego stanowią poważne zagrożenie dla ptasich lęgów na 
wyspach. O ich obecności na brzegu Wisły świadczą ślady pięciopal-
czastych łap o długości 3–3,5 cm oraz nory z widocznymi w pobli-
żu stertami podłużnych odchodów. Norki są aktywne także w ciągu 
dnia. Niejednokrotnie nie okazują płochliwości, pozwalając się ob-
serwować przez długie minuty.
Nadwiślańskie łęgi zasiedla liczna grupa ssaków z rodziny gryzoni. 
Największym polskim gryzoniem jest bóbr europejski. W przeszło-
ści wysoko ceniono bobrze futro i mięso, a pokryty łuską ogon trak-
towano jako potrawę postną. W XIX w. zwierzęta te w Polsce niemal 
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Różnorodność środowisk, tworzących dogodne warunki bytowe dla zwierząt, powo-
duje, że dolinę Wisły zamieszkuje ponad 40 gatunków ssaków. Niektóre z nich są 
zadomowione na tym obszarze, inne wykorzystują go jedynie okresowo – podczas 
wędrówek. Wiele ssaków można zaobserwować w granicach Warszawy. Najliczniej 
reprezentowane są gryzonie (16 gatunków) i nietoperze (14 gatunków), zaś do naj-
ciekawszych mieszkańców doliny Wisły można zaliczyć np. łosia, wydrę lub borsuka.

Rzadko spotykanym ssakiem nadwiślańskich środowisk jest wydra, która doskonale 
pływa i nurkuje. Jej obecność, także w Warszawie, można stwierdzić po tropach od-
ciśniętych na mokrym piasku, pozostałościach po rybich posiłkach oraz charakte-
rystycznych kopczykach piachu, na szczycie których najczęściej znajdują się odcho-
dy – znaki graniczne terytorium osobniczego. Wydrę trudno jednak zaobserwować 
bowiem jest aktywna głównie nocą. Do rozrodu wykorzystuje nory bobrze lub kopie 
własne, przy czym wejście znajduje się zawsze pod powierzchnią wody. 
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wymarły. Nad Wisłę powróciły dopiero pod koniec XX wieku. 
Znalezienie zgryzów bobrowych stanowiło wówczas sensację, 
a teraz można je zobaczyć na każdym, nawet miejskim od-
cinku rzeki. Wśród warszawskich wędkarzy bóbr ma przydo-
mek „kolega”. Niektóre osobniki przyzwyczajają się tak bar-
dzo do do przesiadujących nad rzek wędkarzy, że nie uciekają 
na ich widok. Bobry czasem budują domy ze sterty ściętych 
gałęzi; czyli żeremia. Jednak nad Wisłą najczęściej wykopują 
nory w w urwistych skarpach linii brzegowej lub wysp. Ścinają 
drzewa nawet o ponad metrowej średnicy, żeby przygotować 
sobie zapasy na zimę, podczas której odżywiają się łykiem 
i korą cieńszych gałęzi. Drzewa stanowią także materiał do 
budowy żeremi lub tam, dzięki którym bobry mogą spiętrzać 
wodę nawet na rozległych obszarach. Te zwierzta nazywane 
są naturalnymi inżynierami środowiska, gdyż poprzez swoje 
działania przyczyniają się do zwiększania retencji w zlewniach 
rzek. Utworzone przez nie zbiorniki wodne z czasem stają się 
miejscami występowania rzadkich zwierząt i roślin. 
Karczownik ziemnowodny bywa nazywany szczurem wod-
nym, jednak niesłusznie, ponieważ jest bliżej spokrewnio-
ny z nornikami. Od szczura różni się bardziej krępą budową 
ciała, krótszym ogonem i bardziej zaokrągloną głową. Spo-
tyka się go nad brzegami rzek i jezior, a także na wilgotnych                    
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Ślady aktywności bobrów nad Wisłą
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łąkach i podmokłych terenach. Doskonale pływa, a przestraszony – nurkuje. Żywi 
się głównie pokarmem roślinnym, uzupełnieniem tej diety są owady i ślimaki. 
O obecności karczowników mogą świadczyć kopce ziemi podobne do kretowisk. 
Z innych przedstawicieli gryzoni na brzegach Wisły napotkać możemy dwa            
gatunki norników: zwyczajnego i północnego. Poznamy je po krótkich ogon-
kach i niewielkich uszach, choć częściej dostrzeżemy ich liczne nory prowadzące 
do sieci podziemnych korytarzy. W pobliżu drzew i krzewów spotyka się nornice 
rude, o rudawym zabarwieniu futerka. Równie częste są tutaj myszy polne i leśne, 
o długich ogonach i dużych uszach, z tym że pierwsze mają charakterystyczny 
ciemny pas na grzbiecie, a drugie – żółtą plamę na piersiach. Z racji sąsiedztwa 
miasta nierzadkie nad Wisłą są myszy domowe. Jednym z najsympatyczniejszych 
mieszkańców tych terenów jest badylarka – nasz najmniejszy gryzoń, o wadze 
5–10 g. Ma wyjątkowo długi, chwytny ogon, którym pomaga sobie we wspinaniu 
się po trawach i krzakach. Czasami można wypatrzyć jej kuliste gniazdo, osadzo-
ne wśród wysokich traw i turzyc.
Kolejnymi drobnymi ssakami są przedstawiciele rodziny owadożernych. Najle-
piej znany jest kret; jego kopce, czyli kretowiska, dostrzeżemy na prawie całej 
długości brzegów Wisły. Mniejsze gatunki owadożernych – w starej polszczyź-
nie wdzięcznie nazywane myszokretami – to ryjówki (jednolicie brunatne) i rzę-
sorki (z białym brzuchem), odznaczające się wydłużonymi ryjkami i aksamitnym 
futerkiem. Rzadko udaje się je obserwować żywe, częściej znajduje się na ziemi 
martwe osobniki, upolowane przez lisy czy kuny i następnie porzucone przez nie 
z powodu przykrego zapachu.
Dolina Wisły stanowi ważny korytarz migracyjny, z którego korzystają m.in.            
ssaki kopytne i drapieżne. Pasami nadrzecznych łęgów przemieszczają się                
jelenie, sarny i dziki. 

Coraz częściej doliną Wisły wędrują wilki w poszu-
kiwaniu nowych terenów do osiedlenia się. Na Bie-
lanach co jakiś czas pojawiają się łosie, które przy-
bywają z okolic Puszczy Kampinoskiej. Na lewym 
brzegu Wisły Warszawskiej trudno im się poruszać 
wzdłuż rzeki, z uwagi na zabudowę mieszkanio-
wą, jednak na praskim brzegu wędrówki umożliwia    
pozostawiony wąski pas łęgu. Ciąg nadrzecznych 
środowisk biegnie niemal nieprzerwanie wzdłuż 
całej Doliny Środkowej Wisły, nie wyłączając war-
szawskiego odcinka.
Sarny, poza lasami i pobliskimi łąkami, obecnie 
bytują wśród pól w krajobrazie rolniczym; świetnie 
sobie radzą także nad brzegami Wisły. Sarny spę-
dzają dzień w bezpiecznych zakątkach w zadrze-
wieniach łęgowych i trudnych do przebycia zaro-
ślach wierzbowych, a od wieczora do świtu żerują 
na przybrzeżnych łąkach i pastwiskach. Ich pokar-
mem są trawy, zielone części roślin i młode pędy 
krzewów. Sarny na wiślanych wyspach chętnie 
przebywają samice z młodymi, ceniąc sobie bez-
pieczeństwo i obfitość pożywienia. 
Dzik, mieszkaniec lasów i sąsiadujących z nimi      
terenów otwartych, od niedawna stał się także 
gościem wielu miast. Zwięrzęta te biegają nadspo-
dziewanie szybko, sprawnie przedzierają się przez 
zarośla i bagniska. Dobrze też pływają – bez waha-
nia wskakują do Wisły i przeprawiają się na wyspy, 
które są bezpieczne i pełne pożywienia. Dziki ży-
wią się rozmaitym pokarmem: kłączami i częścia-
mi zielonymi roślin, żołędziami, grzybami, a także 
drobnymi zwierzętami i padliną. Ich tropy odciskają 
się wyraźnie w błocie i na piasku. Innymi śladami 
są wydeptane ścieżki, ziemia rozryta podczas po-
szukiwania pożywienia (tzw. buchtowiska) i miej-
sca błotnych kąpieli. 
Dawniej można było zobaczyć lisy podczas wy-
jazdów za miasto: w lesie, wśród pól i łąk. Obecnie 
spotyka się je we wszystkich dzielnicach Warsza-
wy, co świadczy o dużych zdolonościach przystoso-
wawczych do obecności ludzi i nowych warunków. 
Lisy często penetrują brzegi Wisły. Żywią się reszt-
kami, a w środowiskach leśnych i rolniczych norni-
kami oraz drobnymi zwierzętami. Mogą także nisz-
czyć lęgi ptaków, np. kolonie gatunków lęgnących 
się na wiślanych wyspach. Wiele miejskich lisów, 
zwłaszcza młode w pierwszym roku życia, ginie 
pod kołami samochodów. Starsze uczą się omijać 
niebezpieczne miejsca i potrafią przebiegać przez 
ruchliwe ulice. Do systematycznego zwiększania         
liczebności lisów przyczyniła się prowadzona już od 
wielu lat akcja szczepienia przeciw wściekliźnie.

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 diversity of habitats in Vistula Valley 
give an opportunity also for mammals. 
Banks of the river and islands are most-
ly inhabited by water mammals, among 
others our biggest rodent – Beaver. In 
the 19th century the species has been 
exterminated, as it was treated as pest. 
Beavers came back to the Vistula Valley 
in the end of 20th century and now you 
can meet them even within the city. In the 
Vistula Valley  they rather dig burrows in 
river banks. They are natural environmen-
tal engineers, they build dams and raise 
water level, creating this way reservoirs, 
which often are later inhabited by rare an-
imals and plants. 
The other species here is the Otter. It’s 
easiest to notice by its trails left on wet 
sand, rests of fish and small piles of sand 
with excrements left on the top – in this 
way otters indicate their territories. 
Other species related to otter is Ameri-
can Mink, a predator hunting on small 
rodents, amphibians and bird eggs and 
chicks. In the past there was also another 
species – European Mink, which has been 
exterminated. The numbers of minks in 
the Vistula Valley is locally very high, due 
to which it creates a threat for birds nest-
ing on ground. 
In the riparian forests at Vistula river you 
can meet also many rodents, like: Bank 
Voles, Yellow-necked Mice, Striped Field 
Mice, Water Voles and Muskrats. Numer-
ous are also insectivorous mammals: 
Common Shrew and Water Shrew. The 
Vistula Valley is also a natural migration 
route for many bigger mammals: Roe 
Deers, Red Deers, Wild Boars and Elk. Elks 
can even go inside the city and sometimes 
can be observed in Bielany district. 
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Tropy: łosia, jelenia - u góry; dzika, sarny - u dołu
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