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Sieweczka obrożna

W 1998 roku, w dolinie Wisły, przy południowych granicach Warszawy (w dzielnicach 
Wilanów i Wawer) i na terenie gmin Konstancin-Jeziorna, Karczew, Otwock i Józefów 
utworzono dwa przylegające do siebie rezerwaty. Łącznie zajmują one powierzchnię 
ponad 1100 ha (530 ha – rezerwat Wyspy Zawadowskie, 572 ha – rezerwat  Wyspy   
Świderskie) i mają podobny charakter oraz cele ochrony. Impulsem do utworzenia 
rezerwatów było zabezpieczenie siedlisk lęgowych sześciu gatunków ptaków: rybitw 
rzecznej i białoczelnej, mew siwej i śmieszki, sieweczek: obrożnej i rzecznej. Pod ochro-
ną znajdują się naturalne i zbliżone do naturalnych ekosystemy wodne, typowe dla  
rzeki o charakterze roztokowym.

Urokliwy krajobraz rezerwatów tworzą rozległe piaszczyste ławice i plaże, wyspy              
w korycie rzeki porośnięte zaroślami wiklinowymi i dojrzałymi łęgami (kępy), urwiste 
skarpy brzegowe oraz starorzecza. Układ ławic oraz wysp ulega ciągłym zmianom, 
zaś największe przekształcenia w korycie rzeki i w zasięgu linii brzegowej związane są 
z wysokimi stanami wody. Jest to normalne zjawisko zachodzące na naturalnych i mało 
uregulowanych rzekach o charakterze roztokowym. Na Wiśle duże wezbrania zdarzają 
się z reguły dwukrotnie w roku: na przełomie marca i kwietnia, podczas roztopów oraz 
w czerwcu, gdy mają miejsce duże opady deszczu. 
Występujące w rezerwatach piaszczyste ławice i wyspy są niezwykle cenne, bowiem 
już prawie zanikły w Europie na skutek prowadzonej w przeszłości regulacji rzek i prze-
kształceń środowiska. Tymczasem stanowią kluczowe siedliska lęgowe dla wielu          
gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, m.in.: wpisanych do Polskiej Czerwonej 
Księgi Zwierząt - rybitwy białoczelnej i sieweczki obrożnej.

Najliczniejszym gatunkiem gniazdującym na wyspach w rezerwatach jest śmieszka, 
której kolonie lęgowe w niektórych latach liczą od kilkuset do kilku tysięcy par. Wyso-
ką liczebność osiągają także mewy siwe, rybitwy rzeczne i białoczelne oraz sieweczki 
rzeczne i obrożne. Mniej licznie występują mewy: srebrzysta i białogłowa. Na piasz-
czystych ławicach w okolicy ujścia rzeki Świder zdarzają się lęgi mewy czarnogłowej, 
której całkowita liczebność w Polsce waha się obecnie od 30 do maksymalnie 100 par 
w różnych latach. Licznie lęgną się natomiast brodźce piskliwe, a w niektórych latach 
widuje się ostrygojady i szablodzioby – ptasie rzadkości w naszym kraju. Ry
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Rybitwa rzeczna

Para mew siwych
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Młode i dorosłe śmieszki w rezerwacie Wyspy Zawadowskie



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

W stromych, piaszczystych skarpach brzegowych wykopują norki zimorodki oraz 
brzegówki, które tworzą duże kolonie lęgowe. Brzegi Wisły porośnięte nadrzecz-
nymi lasami łęgowymi są siedliskiem lęgowym traczy nurogęsi gniazdujących 
w dziuplach drzew i wielu innych leśnych gatunków ptaków, m.in.: dzięciołów: 
czarnych, średnich, białoszyich czy zielonych. Wyprowadzają tu także lęgi pta-
ki drapieżne, takie jak myszołowy oraz jastrzębie. Na terenie rezerwatu Wyspy 
Zawadowskie mają swój rewir lęgowy bieliki i jest to pierwsze stanowisko tego 
gatunku w granicach Warszawy. Bogata jest także fauna ssaków, na czele z bo-
brem, wydrą, piżmakiem, karczownikiem – gatunkami związanymi ze środowi-
skiem wodnym. 

Lasy łęgowe – w rezerwatach objęte ochroną - cechuje złożona struktura, obec-
ność starorzeczy i dużej ilości martwego drewna. Urozmaicenie siedlisk umożliwia 
życie tak wielu gatunkom roślin, zwierząt i grzybów, że trudno znaleźć w Europie 
inne lasy o porównywalnej różnorodności przyrodniczej.
Płycizny oraz muliste brzegi ławic i kęp są doskonałymi żerowiskami dla pta-
ków migrujących doliną Wisły – jednym z ważniejszych korytarzy migracyjnych 
w Polsce. Zatrzymują się tu: łęczaki (dawniej brodźce leśne), kwokacze, batalio-
ny, bardzo liczne jesienią brodźce piskliwe, oba gatunki sieweczek i kilka gatun-
ków, gniazdujących w arktycznej tundrze, biegusów. Na płyciznach licznie żerują     
czaple siwe, a coraz częściej także czaple białe.

Takich miejsc w Polsce, a nawet w całej Europie, jest już bardzo niewiele                        
–  postarajmy się docenić skarby przyrody, którymi możemy się jeszcze cieszyć.
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W y s p y  Z a w a d o w s k i e  a n d  W y s p y 
Świderskie nature reserves are situated 
near to the southern borders of Warsaw. 
They have been created in 1998 and to-
gether cover 1100 ha and they are really 
similar to each other. They protect natural 
water ecosystems in Middle Vistula Valley. 
The landscape of both reserves are domi-
nated by shoals, shallows, sandy beaches, 
islands, steep slopes, willow thickets and 
riparian forests and of course oxbow lakes 
and the river. This creates many nesting 
possibilities for different bird species. On 
islands nest many species of waterfowl, 
to which protection the reserves has been 
set up. The most numerous bird species 
nesting in the reserves is Black-headed 
Gull. Other numerous species are Com-
mon Gull, Common and Little Tern, Ringed 
and Lesser Ringed Plovers and also Her-
ring and Caspian Gulls. n sandy shoals 
near the Świder mouth there is the oldest 
in Poland breeding site of Mediterranean 
Gull. Quite numerous are here Common 
Sandpiper. In steep sandy slopes King-
fisher and Sand Martins breed. 
Riverbanks are covered with riparian for-
ests, in which many interesting species 
breed like: Black, Middle Spotted, Syri-
an and Green Woodpeckers. Also birds of 
prey breed here: Common Buzzards and 
Goshawks, also White-tailed Eagles tried 
to nest here. Mammals are represented 
by Beaver, Otter, Muskrat and Water Vole. 
Many migrating birds stopover here, for 
example: Wood Sandpiper, Greenshanks, 
Ruffs, Common Sandpiper, Ringed and 
Lesser Ringed Plovers and also Stilts. 
Other birds gathering here before or dur-
ing migration are Grey Herons, White and 
Little Egret, Black Storks and cranes.

Na terenie rezerwatów Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie obowiązuje szereg 
zakazów i ograniczeń, ustanowionych dla dobra chronionych tu rzadkich i ginących 
gatunków ptaków związanych z Wisłą. 
Oto najważniejsze z nich:
– zakaz przebywania poza miejscami do tego przeznaczonymi, a zwłaszcza wchodze-
nia na ławice i wyspy rzeczne będące miejscami gniazdowania ptaków;
– zakaz śmiecenia, palenia ognisk, hałasowania, biwakowania, wjazdu pojazdów itp.;
– uprawianie żeglugi może się odbywać wyłącznie na szlaku żeglownym; 
- wędkowanie dozwolone jest poza wyspami i wyłącznie przez uprawnione osoby,       
posiadające opłaconą kartę wędkarską. 

Główne zagrożenia antropogeniczne:
- nieprzestrzeganie powyższych zasad przez osoby przebywające w rezerwatach;
- wchodzenie na wiślane wyspy skutkujące niepokojeniem ptaków i stratami w lęgach;
- rajdy pojazdów terenowych;
- zwałki śmieci i gruzu;
- nielegalna wycinka drzew i krzewów;
- nadmierny pobór piasku wiślanego;
- zanieczyszczenie wód.

Główne zagrożenia o charakterze naturalnym:
- zarastanie wiślanych wysp powodujace zanik siedlisk gatunków ptaków, dla których 
utworzono rezerwaty;
- okresowe wezbrania wody;
- drapieżnictwo (nadmierny wzrost liczebności lisa, norki amerykańskiej oraz sroki 
i wrony siwej);
- okresowe masowe pojawy meszki;
- presja obcych inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, np. klonu jesionolistnego,     
nawłoci kanadyjskiej, jenota.

Los rezerwatów oraz bytujących w nim zwierząt zależy również od każdej z osób     
odwiedzających te tereny lub przebywających w ich sąsiedztwie.
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Urwiste skarpy brzegowe są wykorzystywane przez jaskółki brzegówki i zimorodki jako miejsca lęgowe Krajobraz w rezerwacie Wyspy Zawadowskie
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Las łęgowy porastający wyspę w korycie Wisły


