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Ławice Kiełpińskie Patryk Rowiński

Rezerwat Ławice Kiełpińskie jest położony częściowo w granicach Warszawy oraz 
w przeważającej części na terenie gmin Łomianki i Jabłonna, a obejmuje siedmiokilo-
metrowy odcinek koryta Wisły i międzywala. Zajmuje powierzchnię 803 ha, co czyni go 
drugim pod względem wielkości – po Lesie Kabackim – rezerwatem przyrody na Ma-
zowszu. Został utworzony w 1998 roku dla ochrony naturalnych i zbliżonych do  natu-
ralnych ekosystemów wodnych z miejscami gniazdowania ptaków oraz strefy brzego-
wej porośniętej łęgiem topolowo-wierzbowym. 

Na krajobraz rezerwatu składają się: wody płynące; formy znajdujące się w korycie 
rzeki, zbudowane z naniesionego piasku wiślanego – mielizny, piaszczyste ławice, wy-
spy porośnięte zaroślami i drzewami (kępy); brzegi – skarpy erozyjne podcinane przez 
rzekę, plaże, starorzecza oraz nadbrzeżne lasy łęgowe. Na skutek działania potężnej 
siły, z jaką Wisła kształtuje teren, w korycie i jego pobliżu zachodzą nieustanne zmiany. 
Najlepiej dowodzą tego trudności związane z opracowaniem aktualnych granic rezer-
watu. W ciągu kilkunastu lat, które upłynęły od jego utworzenia, usytuowanie brzegów 
rzeki bardzo się zmieniło z powodu naporu wody modyfikującej linię brzegową oraz 
przemieszczania wiślanego piasku. Układ wysp, plaż i urwistych skarp podlega ciągłe-
mu modelowaniu, a zachodzi ono najintensywniej podczas silnych wezbrań. Odnogi 
przybierają nowe kształty, podobnie jak piaszczyste ławice i brzeg. Wygląd rezerwatu 
jest uzależniony także od poziomu wody w Wiśle. Przy jej wysokich stanach znad lustra 
widać jedynie korony drzew porastających wyspy, przy niskich odnosi się wrażenie, 
że Wisłę można przejść w bród. Niektóre wyspy są rozmywane przez wartki nurt rze-
ki, a inne rozbudowywane przez naniesiony piasek. W dodatku woda nanosi ogromne   
ilości żyznej materii organicznej – naturalnego nawozu dla roślin. Te wszystkie procesy 
sprawiają, że krajobraz w rezerwacie jest dynamiczny i zmienia się z roku na rok.

Fo
t. 

Ew
a 

Ko
m

in
ek

Ry
s.

 A
lin

a 
Ge

rle
e

R y b i - twa białoczelna z pisklęciem

Krajobraz w rezerwacie Ławice Kiełpińskie

Para mew siwych

Głównym powodem utworzenia rezerwatu była ochrona piasz-
czystych wysp w korycie, bowiem pod koniec XX w. bardzo licznie 
gniazdowały na nich rzadkie ptaki wodne i wodno-błotne. Gnieź-
dziła się tutaj najmniejsza z z rybitw w Europie – rybitwa biało-
czelna – , a wysokie zagęszczenia osiągały mewy siwe i śmieszki, 
rybitwy rzeczne oraz sieweczki: rzeczne i obrożne. Jednak z bie-
giem czasu krajobraz rezerwatu zaczął ulegać przekształceniu, 
z powodu akumulacji w tym rejonie piasku niesionego przez Wisłę. 
Kilka wysp utrwaliło się całkowicie, gdyż zdołały na nich wyrosnąć 

zarośla wierzbowe i drzewa, których korzenie ustabilizowa-
ły położenie w korycie rzeki. Takie wyspy stały się odpowied-
nim siedliskiem lęgowym dla innych gatunków, np. ptaków 
śpiewających, budujących gniazda w zaroślach lub koronach 
drzew. Obecnie stosunkowo licznie lęgnie się tutaj najmniej-
szy  w Europie gatunek brodźca – brodziec piskliwy – oraz 
kaczki, na czele z krzyżówką. W wysokich piaszczystych skar-
pach, niszczonych i tworzonych od nowa przy wezbraniach, 
wykopują norki zimorodki oraz brzegówki. 
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Na terenie rezerwatu Ławice Kiełpińskie obowiązuje szereg zakazów i ograniczeń,  
ustanowionych dla dobra chronionych tu rzadkich i ginących gatunków ptaków zwią-
zanych 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 wyłącznie na szlaku żeglugowym; 
- dozwolone jest wędkowanie poza wyspami, lecz wyłącznie przez uprawnione osoby, 
posiadające opłaconą kartę wędkarską. 

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

Główne zagrożenia o charakterze naturalnym:
- zarastanie wysp powodujace zanik siedlisk gatunków ptaków, dla których utworzono 
rezerwat;
- 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 rezerwatu oraz bytujących w nim zwierząt zależy również od każdej z osób od-
wiedzających ten teren lub przebywających w jego sąsiedztwie.

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

Ławice Kiełpińskie nature reserve situ-
ated partly within the borders of Warsaw, 
has been set up in 1998. It covers 803 ha 
of the valley and is second biggest nature 
reserve in Mazovia region. It protects nat-
ural water ecosystem in the Middle Vistula 
Valley and the banks with riparian forests. 
The landscape of the reserve is dominat-
ed by the shoal, shallows, islands, beach-
es, willow thickets and riparian forests, 
steep slopes, oxbow lakes and of course 
the running waters of Vistula. This cre-
ates lots of nesting possibilities for differ-
ent bird species. Numerous Black-headed 
and Common Gulls, Common Terns, Less-
er Ringed and Ringed Plovers breed here. 
Numerous are also Common Sandpiper 
and ducks with Mallard being the most 
common, Kingfisher and Sand Martins. 
In riparian forests Common Mergansers 
nest in cavities. Willow thickets are inhab-
ited by Common Rosefinch, Nightingales, 
Warblers and Red-backed Shrike. 
There are also many mammals here: Bea-
ver, Otter, Muskrat, Water Voles. Apart 
from them sometimes Elks migrate here 
from the Kampinos National Park. Dur-
ing migration many species stopover in 
the reserve, like: Wood Sandpiper, Lesser 
Ringed and Ringed Plovers, Greenshank, 
Ruffs, Common Sandpipers, Stints and 
also White and Black Storks and Grey 
Heron, White and Little Egret. Also during 
winter birds occur in this place quite nu-
merously. Main wintering species are Mal-
lards, Goldeneye, Tufted Duck, Pochard. 
Apart from them rarer species can be ob-
served, like: Velvet Scoter, Long-tailed 
Duck, Greater Scaup, Smew. The amount 
of prey attracts also birds of prey like 
White-tailed Eagle.
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Bocian czarny na wiślanej wyspie

Brzegi Wisły w obrębie rezerwatu, porośnięte łęgiem wierzbowo-topolowym, są 
niezwykłe pod względem różnorodności biologicznej. Gąszcz pnączy, krzewów, 
drzew i wybujałych roślin zielnych, liczne starorzecza, obfitość zamierających 
drzew i martwego drewna, w których żyje wiele gatunków bezkręgowców i grzy-
bów, może kojarzyć się z deszczowym lasem tropikalnym. Łęgi są siedliskiem     
lęgowym wielu gatunków ptaków, w tym nielicznych w Polsce: dzięcioła czarnego, 
dziecioła średniego, nurogęsi – nietypowej kaczki, która gniazduje w dziuplach 
drzew. Fragmenty zdominowane przez zarośla zasiedlają m.in.: dziwonie, słowi-
ki, pokrzewki i gąsiorki. Bogata jest też grupa ssaków, na czele z bobrem, który 
chętnie kopie nory w skarpach nadbrzeżnych. Występują tu także wydra, piżmak 
czy karczownik – gatunki silnie związane ze środowiskiem wodnym. W łęgach zo-
baczyć można również łosie, które często zapuszczają się nad Wisłę z pobliskiej 
ostoi w Kampinoskim Parku Narodowym. 
Płycizny oraz muliste powierzchnie wysp i niektórych ławic w korycie rzeki są 
doskonałymi żerowiskami i miejscami odpoczynku dla ptaków wędrujących do-
liną Wisły wiosną i jesienią. Jest to jeden z ważniejszych korytarzy migracyjnych 
w Polsce. Co roku przemierzają go m.in.: łęczaki (dawniej brodźce leśne), kwoka-
cze, bataliony, bardzo liczne jesienią brodźce piskliwe, sieweczki i kilka gatunków 
biegusów, gniazdujących w arktycznej tundrze. Na płyciznach licznie żerują czaple 
siwe, a coraz częściej także czaple białe. Przed odlotem na zimowiska gromadzą 
się tu bociany czarne. 
Obszar rezerwatu jest szczególnie ważny dla ptaków wodno-błotnych zimą. Bar-
dzo licznie występują tu wówczas kaczki: krzyżówki, gągoły, czernice, głowienki 
i kilka innych rzadszych gatunków, w tym kaczki morskie z dalekiej północy, takie 
jak uhle, lodówki i ogorzałki. Tutaj mamy największą szansę zobaczyć bielaczki – 
najmniejsze tracze, a także duże stada nurogęsi, kormoranów i skupiska czapli 
siwych. Obfitość pożywienia zwabia także bieliki – przy odrobinie szczęścia można 
zaobserwować nawet do kilkunastu osobników naraz.

Takich miejsc w Polsce, a nawet w całej Europie, jest już bardzo niewiele                        
- postarajmy się docenić skarby przyrody, którymi możemy się jeszcze cieszyć.

Zimorodek Nurogęś

Dzięcioł średni Brodziec piskliwy
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