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1. Opis projektu 

Obszar projektu stanowi odcinek obszaru NATURA 2000 „Dolina Środkowej Wisły” długości około 

50 km w Warszawie i na terenie okolicznych gmin, w skład którego wchodzi całe warszawskie 

międzywale Wisły i fragment Kanału Żerańskiego oraz rezerwaty przyrody: Wyspy Świderskie,  Wyspy 

Zawadowskie i Ławice Kiełpińskie. 

 

Ryc.1. Obszar objęty działaniami w ramach projektu. 
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Fot. 1. Okolice rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie (P. Brzeziński) 

a) cele projektu 

− Odtworzenie w granicach obszaru projektu kolonii lęgowych gatunków ptaków z rzędu 

siewkowe (Charadriiformes), przede wszystkim rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) 

i rybitwy białoczelnej (Sternula albifrons); 

− poprawa spójności wewnątrz obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” poprzez 

odtworzenie siedlisk charakterystycznych dla roztokowego charakteru rzeki wymaganych 

przez ptaki siewkowe w okresie lęgów i migracji; 

− poprawa warunków ochrony przyrody w obszarze projektu poprzez działania skierowane 

bezpośrednio do mieszkańców Warszawy, umożliwiające włączenie się w działania 

ochronne, wpływające na wzrost świadomości ekologicznej i pozytywną zmianę 

zachowań w zakresie użytkowania terenów objętych obszarowymi formami ochrony; 

− ustalenie ram współpracy instytucji publicznych zarządzających obszarem realizacji 

projektu. 

b) Działania realizowane w projekcie  

A.1 – C.1. Przygotowanie projektów i stworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic 

piaszczystych poza nurtem głównym rzeki  

Działanie to obejmowało wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla stworzenia jednej 

dużej wyspy w korycie rzeki o powierzchni ok. 5 ha oraz stworzenia warunków 

do utrzymywania się mniejszych odsypisk piaszczystych (ławic) na dwóch stanowiskach. 

W ramach tego działania odizolowano odsypisko międzyostrogowe od brzegu przez 
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udrożnienie bocznej odnogi rzeki w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Warunki do 

utworzenia się tzw. ławic piaszczystych uzyskano przez zastosowanie materacy faszynowo-

kamiennych w okolicy utworzonej wyspy oraz umieszczenie tzw. zasłon faszynowych 

w korycie rzeki na terenie gminy Łomianki i gminy Jabłonna. 

Działanie A.1 zostało sfinalizowane w okresie realizacji projektu, a działanie C.1 wymaga 

kontynuacji po zakończeniu projektu w zakresie miejscowego odmulania bocznej odnogi 

izolującej wyspę utworzoną na Golędzinowie w dzielnicy praga Północ w Warszawie 

(p. rozdział 2). 

 

Ryc.2. Wyspa i „ławice piaszczyste” utworzone na terenie dzielnicy Praga Północ. 

 

Fot.2. Udrażnianie bocznej odnogi odcinającej wyspę utworzonej w ramach działania C.2. 



6 

 

 
 
 
 
 

   
Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

A.2 – C.2. Przygotowanie projektów i wykonanie odtwarzania odsłoniętych mulistych 

i piaszczystych brzegów rzeki 

Działanie to obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej dla odtworzenia inicjalnych 

stadiów sukcesji odsypisk piaszczystych oraz jego wykonanie na obszarze o powierzchni ok. 

50 ha. Zadanie wykonano zostało przez usunięcie drzew i krzewów w sześciu wyznaczonych 

lokalizacjach, w dzielnicach Warszawy: Wilanów (9,5ha), Wawer (5,1ha), Praga Północ (4,5ha) 

oraz gminach: Łomianki (22,2ha) i Jabłonna (4ha). Metody wykorzystane w realizacji to: 

wycinka, karczowanie oraz wypas owiec i kóz (tylko na wyspie utworzonej w ramach zadania 

C.1 w dzielnicy Praga Północ). Na wszystkich powierzchniach poza wyspą utworzoną 

w ramach działania A1-C1 w dzielnicy Praga Północ wykonano to działanie jednokrotnie. 

Na wyspie poza mechanicznym usunięciem roślinności drzewiastej i krzewiastej wobec bardzo 

silnej sukcesji i ekspansji obcych, inwazyjnych gatunków (klona jesionolistnego, robinii 

akacjowej) zastosowano dodatkowo wypas kóz i owiec. 

Działanie A.2 zostało sfinalizowane w okresie realizacji projektu, a działanie C.2 wymaga 

kontynuacji po zakończeniu projektu w zakresie utrzymania osiągniętych rezultatów 

(p. rozdział 2), w szczególności w przypadku zaobserwowania dalszych pozytywnych efektów 

na obszarach objętych działaniem w postaci utworzenia się kolonii ptaków siewkowych. 

 

 

Fot.3. Wyspa na pograniczu gmin Łomianki i Jabłonna przed wykonaniem działania C.2. 
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Fot.4. Wyspa. na pograniczu gmin Łomianki i Jabłonna po wykonaniu działania C.2. 

A.3 – C.3. Przygotowanie projektów i budowa wysp pływających 

Działanie to obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę sztucznych 

platform pływających imitujących wyspy naturalne, które stanowić mają zastępcze miejsca 

gniazdowania siewkowych. Sztuczne wyspy pływające zakotwiczono w korycie rzeki Wisły 

w Warszawie, w dzielnicy Bielany (o powierzchni łącznej 200m2) oraz poza obszarem Natura 

2000 Dolina Środkowej Wisły, ale w jego bezpośrednim sąsiedztwie w Porcie Żerańskim 

(200m2) i na Kanale Żerańskim (2x100m2), w dzielnicy Białołęka. Platformy pływające z koryta 

rzeki są co roku zimowane w porcie i na wiosnę jest odnawiana ich nawierzchnia. Dodatkowo 

w razie bardzo wysokich stanów wody muszą one być ściągane i cumowane bliżej brzegu 

w poza głównym nurtem rzeki. Natomiast konstrukcja sztucznych wysp pływających poza 

obszarem Natura 2000 powoduje, że nie wymagają ściągania na zimę i mogą znajdować się 

w tym samym miejscu zbiornika wodnego przez cały rok. Jednak platformy w Porcie 

Żerańskim i Kanale Żerańskim wymagały modyfikacji i konserwacji, która była 

przeprowadzania raz na trzy lata użytkowania w celu redukcji roślinności i odnowienia 

nawierzchni piaszczystych, a także naprawy podłoża (miejscowo uszkodzonego przez bobry) 

oraz zakotwiczenia uszkodzonych przez ludzi użytkujących zbiorniki w celach rekreacyjnych. 

Działanie A.3 zostało sfinalizowane w okresie realizacji projektu, a działanie C.3 wymaga 

kontynuacji po zakończeniu projektu w zakresie utrzymania osiągniętych rezultatów, 

tj. utrzymania powstałych na wyspach nowych miejsc gniazdowania rybitwy rzecznej 

(p. rozdział 2). 
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Fot.5. Wyspa pływająca w korycie rzeki Wisły 

 

 

Ryc.3. Lokalizacja wysp pływających poza obszarem Natura 2000 
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Fot.6. Budowa wyspy pływającej w Porcie Żerańskim 

A.4 – C.4. Przygotowanie projektów oraz wykonanie zabezpieczenia terenów przed presją 

mieszkańców i drapieżników poprzez wygrodzenia i wyposażenie straży ekologicznej 

Zadanie to obejmowało szereg działań zmierzających do redukcji antropopresji i zagrożeń 

w miejscach gniazdowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej 

Wisły. W jego ramach została powołana Służba Brzegowa, która ma na celu patrolowanie 

obszaru projektu pod kątem zagrożeń jego walorów przyrodniczych, podejmowanie 

interwencji i utrzymywanie porządku w wybranych lokalizacjach. Działania Służby Brzegowej 

zarówno w okresie projektu jak i nadal polegają np. na usuwaniu odpadów z obszaru, 

patrolowaniu okolic rezerwatów przyrody, podjęto także szereg interwencji we współpracy 

z policją, strażą miejską, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie 

i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. W celu przeprowadzania patroli 

został zakupiony specjalistyczny sprzęt w postaci samochodu terenowego, łodzi motorowej, 

pontonu i sprzętu optycznego oraz fotograficznego. 



10 

 

 
 
 
 
 

   
Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

Fot.7. Łódź motorowa Służby Brzegowej w trakcie znakowania z wody kolonii ptaków 

siewkowych. 

 

Fot.8. Służba Brzegowa. 

W ramach zadania prowadzone umieszczane jest corocznie znakowanie ostrzegawcze miejsc 

gniazdowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 na piaszczystych odsypiskach. 

Metodą tą redukowana jest antropopresja powodowana przez osoby spacerujące, a także 

często towarzyszące im psy stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla ptaków odbywających 

lęgi bezpośrednio na ziemi w otwartym terenie. Działanie to realizowane było do tej pory 
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w Warszawie poza rezerwatami przyrody w dzielnicy Wilanów oraz Praga Północ (wyspa 

powstała w ramach C1). 

 

Fot.9. Oznakowanie ostrzegawcze miejsc gniazdowania sieweczki rzecznej w Warszawie, 

w dzielnicy Wilanów. 

W ramach działania C4 w celu ograniczenia wjazdu samochodów, motocykli i quadów 

zainstalowano 17 szlabanów w miejscach wjazdu na teren obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły w Warszawie. 

 

Fot.10. Szlaban ustawiony w ramach działania C4 w Warszawie – dzielnica Bielany. 

W ramach C4 corocznie znakowane są wybrane miejsca gniazdowania ptaków siewkowych 

(zarówno naturalne jak i sztuczne siedliska) za pomocą pław z tablicami informacyjnymi 

kotwiczonymi w wodzie. Działanie to realizowane jest w okolicach rezerwatów przyrody, przy 

wyspie utworzonej w ramach działania A1-A3 oraz przy sztucznych platformach lęgowych 

w Porcie Żerańskim i Kanale Żerańskim. 
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Fot.11. Znakowanie z wody kolonii lęgowych przedmiotów ochrony. 

W celu ograniczenia antropopresji i presji ssaków drapieżnych na stanowisko lęgowe 

sieweczki rzecznej w Warszawie, w ramach działania C4 w dzielnicy Wilanów wykonano 

przekop izolujący część odsypiska piaszczystego od tam poprzecznych i brzegu. 

 

Fot.12. Miejsce przekopu w celu izolacji odsypiska od tamy poprzecznej w dzielnicy Wilanów 

W ramach działania C.4 zostało także przeprowadzone szkolenie z zakresu przepisów dot. 

ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatów przyrody, w którym wzięli 

udział funkcjonariusze policji, straży miejskiej, państwowej straży rybackiej oraz wydziałów 

ochrony środowiska poszczególnych gmin z obszaru projektu. 
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Fot.13. Szkolenie dot. ochrony przyrody dla służb mundurowych i urzędników z gmin. 

Działanie A.4 zostało sfinalizowane w okresie realizacji projektu, a działanie C.4 wymaga 

kontynuacji po zakończeniu projektu w zakresie patrolowania obszaru przez Służbę Brzegową, 

znakowania informacyjnego najbardziej zagrożonych antropopresją miejsc gniazowania 

ptaków siewkowych (w tym rezerwatów) oraz konserwacji szlabanów i przekopów 

(p. rozdział 2). 

A.5 - C.5. Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc 

udostępnionych wypoczynkowi: plaż i ścieżek edukacji przyrodniczej 

Działanie to obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację obiektów 

i urządzeń służących udostępnieniu terenów nadwiślańskich dla wypoczynku mieszkańców 

aglomeracji warszawskiej, w tym ścieżek, szlaków edukacyjnych, miejsc postojowych oraz 

wyposażenia urządzonych plaż w Warszawie. Zadanie to miało na celu kanalizację rekreacji 

w bezpieczny dla obszaru Natura 2000 sposób. W ramach tego działania została zbudowana 

ścieżka piesza na terenie dzielnicy Żoliborz, szlak obserwacji przyrodniczych na terenie 

dzielnic Mokotów i Wilanów, cztery miejsca postojowe dla samochodów, trzy z nich 

w międzywalu Wisły (Praga Południe – powiązane z plażą miejską, Mokotów – powiązane ze 

szlakiem), jedno poza międzywalem przy rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie w dzielnicy 

Białołęka. 

 



14 

 

 
 
 
 
 

   
Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

Fot.14. Leżaki zakupione w ramach działania C.5 i udostępniane na plażach miejskich 

 

 

 

Fot.15. Punkt widokowy na szlaku edukacyjnym (Mokotów). 



15 

 

 
 
 
 
 

   
Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

Ryc.4. Przebieg szlaku obserwacji przyrodniczych wytyczonego w ramach C.5. w dzielnicach 

Mokotów i Wilanów. 

 

 

Fot.16. Ścieżka piesza wykonana w ramach C.5 w dzielnicy Żoliborz. 
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Ryc.5. Przebieg ścieżki pieszej w dzielnicy Żoliborz. 

 

 

Fot.17. Miejsce postojowe zbudowane w ramach C.5 – Mokotów. 

Zadanie A5-C5 obejmowało także budowę pawilonu edukacyjnego poświęconego tematyce 

ochrony ptaków i obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W związku z tym wyznaczono 

lokalizację w granicach obszaru Natura 2000, na terenie dzielnicy Praga Północ w Warszawie. 

Następnie ogłoszono konkurs architektoniczny w wyniku, którego wyłoniono zwycięski 

projekt i rozpoczęto budowę w 2017r. 
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Ryc.6. Wizualizacja projektu pawilonu edukacyjnego i jego otoczenia. 

 

 

Fot. 18. Budowa pawilonu edukacyjnego – stan na koniec listopada 2018 r. 

Działanie A.5 zostało sfinalizowane w okresie realizacji projektu, a działanie C.5 wymaga 

kontynuacji po zakończeniu projektu w zakresie: utrzymania zakupionego wyposażenia 

i powstałej infrastruktury rekreacyjnej, zakończenia budowy pawilonu edukacyjnego, jego 

utrzymania, oraz wdrożenia programu edukacyjnego w pawilonie (p. rozdział 2). 

A.6 - E.1. Przygotowanie projektu i budowa systemu monitorowania siedlisk i kolonii on-line 

W ramach tego zadania zaprojektowany został i stworzony system monitoringu online 

wybranych lokalizacji w obszarze realizacji projektu. Składa się on z czterech kamer 

stacjonarnych umożliwiających stały podgląd online oraz fotopułapki służącej do 

monitorowania wjazdu pojazdów silnikowych do rezerwatów przyrody w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych. 

Działanie A.6 (przygotowanie dokumentacji) zostało sfinalizowane w okresie realizacji 
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projektu, a działanie E.1 wymaga kontynuacji po zakończeniu projektu w zakresie konserwacji 

i utrzymania funkcjonalności sprzętu (p. rozdział 2). 

A.7, D.1, D.2, D.3. Przygotowanie planu akcji informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych 

skierowanych do mieszkańców miasta, Działania informacyjne - propagujące projekt (strona 

internetowa, tablice informacyjne, wymiana informacji w sieci projektów Life). Kampania 

promocyjna i  informacyjna dotycząca ochrony siewkowatych skierowana do mieszkańców 

miasta. Edukacja przyrodnicza skierowana do różnych grup interesariuszy 

Zadania to polegały na organizacji zajęć, warsztatów i wycieczek edukacyjnych i stworzeniu 

materiałów edukacyjnych w postaci pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, ulotek, publikacji, 

w tym multimedialnych. Ponadto powstała strona WWW projektu (wislawarszawska.pl) oraz 

umieszczono szereg tablic edukacyjnych w terenie w kluczowych miejscach poddawanych 

silnej antropopresji w obszarze projektu. W ramach zadania powstał także film edukacyjny 

o przyrodzie Wisły warszawskiej. Zadania te realizowane były we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP). 

Działania D.1, D.2 i D.3 wymagają kontynuacji po zakończeniu projektu w zakresie dalszego 

rozpowszechniania rezultatów projektu oraz szerzenia świadomości ekologicznej i wiedzy 

o przyrodzie Wisły (p. rozdział 2). 

A.8. Opracowanie planu zarządzania obszarem w trakcie realizacji projektu i po jego 

zakończeniu 

Działanie to obejmowało przygotowaniu planu zarządzania obszarem projektu zarówno 

w czasie jego realizacji, jak i po jego zakończeniu. Działanie nie wymaga kontynuacji. 

E.2. Budowa systemu powiadamiania o  zjawiskach występujących w obszarze w oparciu 

o technologię telefonii cyfrowej i Internet 

W ramach tego działania stworzoną tzw. społeczność projektu wislawarszawska.pl złożoną 

z wolontariuszy zaangażowanych we wspólne działania ochronne realizowane w ramach 

projektu. Na potrzeby tej społeczności stworzono aplikację mobilną dającą możliwość stałego 

powiadamiania o stwierdzonych w terenie zagrożeniach dla przyrody i środowiska w obszarze 

realizacji projektu i stanowiącą równocześnie pierwszy, polski, mobilny przewodnik o ptakach. 

Po zakończeniu projektu działanie E.2 wymaga kontynuacji w zakresie utrzymania 

funkcjonowania systemu (p. rozdział 2). 

E.3. Sezonowy monitoring siedlisk lęgowych i żerowania ptaków oraz raport ze zmian 

dynamiki populacji gatunków zagrożonych i chronionych. 

W ramach tego działania prowadzony był  regularny monitoring ptaków w obszarze Natura 

2000 Dolina Środkowej Wisły – zarówno lęgowych, migrujących, jak i zimujących. Zgodnie 

z opracowaną metodyką monitoringu, regularnie prowadzone były przejścia piesze oraz 

spływy łodzią wzdłuż wyznaczonych transektów doliny Wisły, zaś każdy rok badań został 

podzielony na cztery sezony fenologiczne: wiosna (marzec - maj), lato (maj - czerwiec), jesień 

(lipiec - połowa listopada) oraz zima (połowa listopada – luty). W trakcie każdego przejścia 

pieszego i spływu, wykwalifikowani ornitolodzy terenowi prowadzili liczenia ptaków. 
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Wszystkie raporty z monitoringu ornitologicznego są dostępne na stronie internetowej 

projektu www.wislawarszawska.pl. 

Monitoring jest i będzie kontynuowany również po zakończeniu realizacji projektu w celu 

dalszego pozyskiwania informacji na temat awifauny obszaru, w tym przede wszystkim 

populacji ptaków siewkowych (p. rozdział 2). 

E.4. Monitoring społeczny i partycypacja społeczna w działaniach ochronnych 

W ramach tego działania zorganizowano: konsultacje społeczne dotyczące wybranych działań 

projektu, nadwiślańskie akcje z udziałem wolontariatu (we współpracy z wybranymi 

w konkursach organizacjami pozarządowymi), seminarium krajowe pt. „Rzeka i miasto” oraz 

międzynarodową konferencję naukową pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w miastach”. 

Działanie objęło także trzy fale badań sondażowych na mieszkańcach Warszawy – na początku 

projektu, w środkowym okresie jego trwania oraz na koniec projektu – na temat ich wiedzy 

i świadomości ekologicznej w zakresie przyrody doliny Wisły i potrzeby jej ochrony oraz 

znajomości projektu.   

Działanie nie wymaga kontynuacji po zakończeniu projektu – zostało całkowicie zakończone 

w okresie jego trwania. 

E.5. Koordynowanie działań przez Komitet Sterujący 

W trakcie realizacji projektu działania były konsultowane z Komitetem Sterującym, w którego 

skład wchodzili przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z obszarem. Działanie 

nie wymaga kontynuacji po zakończeniu projektu – zostało całkowicie zakończone w okresie 

jego trwania. 

E.6. Przygotowanie raportów z realizacji projektu 

E.7. Przygotowanie "After LIFE conservation plan" 

E.8. Zarządzanie projektem przez Miasto Stołeczne Warszawa 

E.9. Zarządzanie projektem przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) 

Działanie E.6-E.9 z zakresu zarządzania projektem nie wymagają kontynuacji po zakończeniu 

przedsięwzięcia – zostały całkowicie zrealizowane w okresie jego trwania. 

c) Analiza SWOT 

Strengths (mocne strony projektu) Weaknesses (słabe strony projektu) 

Dobre rozpoznanie rozmieszczenia 

przedmiotów ochrony w obszarze projektu i 

potrzeb ochronnych (monitoring 

ornitologiczny prowadzony według stałej 

metodyki w ciągu 4 lat przed realizacją 

projektu) 

Duża antropopresja na obszar projektu 

powodująca trudności w wyznaczeniu 

miejsc lokalizacji poszczególnych zadań w 

celu zapewnienia ich maksymalnej 

efektywności ekologicznej 
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Dobra i długa współpraca beneficjentów (m.st. 

Warszawa i STOP) przy monitoringu w latach 

poprzedzających realizację projektu 

Niedoszacowanie kosztów realizacji 

niektórych zadań projektu 

Duże doświadczenie beneficjenta w tworzeniu 

infrastruktury rekreacyjnej na objętym 

realizacją projektu terenie 

Słabe doświadczenia w realizacji wspólnych 

projektów z gminami poza Warszawą, na 

terenie których projekt był realizowany 

Opportunities (szanse) Threats (zagrożenia) 

Zgodność założeń projektu ze strategiami 

rozwoju Warszawy powoduje, że m.st. 

Warszawa jest w stanie dofinansować 

niedoszacowane zadanie z środków własnych 

bez konieczności pozyskiwania zewnętrznego 

dofinansowania 

Zbyt niskie stany wody w trakcie realizacji 

projektu oraz w okresie trwałości mogą 

spowodować trudności w osiągnięciu efektu 

w miejscach poddanych ochronie czynnej. 

Trwałość siedlisk odtwarzanych w czasie 

projektu jest związana z procesami 

zachodzącymi podczas wezbrań wody w 

rzece. 

W trakcie realizacji projektu powstał i wszedł 

w życie Plan Zadań Ochronnych obszaru 

Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, który 

wskazywał lokalizację niektórych działań w 

sposób zbieżny z założeniami projektu 

Wysoka presja rekreacyjna i inwestycyjna 

na obszar objęty działaniami może zagrozić 

uzyskaniu efektu ekologicznego 

planowanego w wyniku podjętych działań 

 

Podsumowanie analizy SWOT 

Mocne strony projektu i szanse w wysokim stopniu pozwoliły i nadal pozwalają zniwelować 

ewentualny wpływ zagrożeń i słabych stron. Przykłady oddziaływań tego typu zostały 

przedstawione poniżej. 

Monitoring przyrodniczy i zebrana w ciągu wielu lat przez Miasto Stołeczne Warszawa wiedza 

na temat rozmieszczenia przedmiotów ochrony, także na terenie sąsiednich gmin, pozwoliły 

na odpowiedni wybór lokalizacji poszczególnych działań, które już w trakcie realizacji projektu 

zaowocowały konkretnymi efektami ekologicznymi. Przykładowo, przeprowadzenie działania 

C.2 (polegającego na usunięciu drzew i krzewów) w lokalizacji Zawady-międzywale w dzielnicy 

Wilanów już w czasie trwania projektu dało efekt w postaci utrzymania z trendem 

wzrostowym stanowisk lęgowych sieweczki rzecznej. Lokalizacja ta została także wskazana do 

realizacji tego działania w PZO obszaru Natura 2000.  

Efekty ekologiczne projektu zostały osiągnięte pomimo wzrastającej antropopresji, jako że, 

z racji dużego doświadczenia w tworzeniu infrastruktury rekreacyjnej i dobrej współpracy ze 

współbeneficjentem, udało się ją skutecznie ograniczyć w wybranych miejscach. Przyczyniła 

się do tego realizacja zadań przewidzianych w ramach działań C.4 i C.5 projektu, 

np. wyznaczenie szlaku i ścieżki pieszej oraz odpowiedni dobór tablic informacyjnych 

w warszawskich dzielnicach Żoliborz, Wilanów i Mokotów. W ograniczeniu ruchu kołowego na 
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terenie projektu pomogło zastosowanie szlabanów i słupków - szczególnie w okolicy 

rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie w dzielnicach Wilanów i Wawer, ale również 

w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie w dzielnicy Białołęka.  

W drugiej połowie okresu realizacji projektu (2014-2018 r.) oraz początkowym okresie jego 

trwałości (od wiosny 2018 r.) pojawił się problem długotrwałych okresów niżówek na rzece, 

co w pewnym stopniu ogranicza możliwość obserwacji pełnego efektu działań. Jednak 

wsparciem dla realizowanych zadań było także wejście w życie z dniem 21 maja 2014 r. Planu 

Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, czyli jeszcze w trakcie 

trwania projektu. 

 Na sukces projektu wpłynął także fakt, że duża część jego obszaru (tj. ok. 40%) objęta jest 

dodatkową formą ochrony w postaci rezerwatów przyrody, co ułatwia uniknąć wpływu 

antropopresji nawet pomimo niesprzyjających warunków meteorologicznych. Spowodowane 

niewielkimi opadami atmosferycznymi i wysokimi temperaturami niskie stany wody w rzece 

ułatwiają ludziom i drapieżnikom dostęp do ostoi ptaków na wyspach wiślanych, jednak 

zwiększona antropopresja jest niwelowana za pomocą środków zapobiegawczych 

przewidzianych w szczególności dla obszarów rezerwatów przyrody. Przykładowo, Plan Zadań 

Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły zawiera zapisy dotyczące 

prowadzenia działań na rzecz ograniczenia antropopresji poprzez oznakowanie stanowisk 

lęgowych sieweczki rzecznej w dzielnicy Wilanów w Warszawie (rezerwat przyrody Wyspy 

Zawadowskie). W ramach projektu zrealizowano ww. zapisy poprzez postawienie tabliczek 

informacyjno-ostrzegawczych w lokalizacjach lęgów. 

 Niedoszacowanie kosztów niektórych działań projektowych (przede wszystkim A.5 i C.5) nie 

stanowiło zagrożenia dla ich realizacji, ponieważ cele projektu były zbieżne z dokumentami 

strategicznymi Miasta Stołecznego Warszawy, co spowodowało możliwość zwiększenia 

wkładu własnego na realizację działań w czasie trwania projektu i finansowania ich 

kontynuacji w okresie trwałości przedsięwzięcia. 

 

2. Działania planowane w celu utrzymaniu rezultatów 

I. Działania projektu z grupy A nie wymagają kontynuacji po zakończeniu realizacji 

przedsięwzięcia. 

II. C.1.  Tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych poza nurtem głównym 

rzeki  

W ramach kontynuacji tego działania wymagane jest okresowe (zależnie od utrzymujących się 

stanów wody i wyników obserwacji) pogłębienie odnogi bocznej rzeki izolującej utworzoną 

wyspę w okolicach Golędzinowa (Praga Północ) od tamy poprzecznej. Pogłębienie powinno 

polegać na usunięcie namułu i piasku bez naruszania warstwy ilastej dna – koszt jednorazowy: 

120 000 zł brutto. 

Termin przeprowadzenia: raz na 4-5 lat (w okresie: wrzesień - listopad) 

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m.st. 



22 

 

 
 
 
 
 

   
Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Warszawy 

III. C.2. Odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki 

W ramach kontynuacji tego działania wymagany jest okresowy (co trzy lata) zabieg usuwania 

drzew i krzewów przez wycinkę i karczowanie wraz z usunięciem biomasy z powierzchni 

ok. 41 ha w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie (gmina Łomianki i Jabłonna) oraz 

w dzielnicach Wawer i Wilanów (Zawady) - łącznie ok. 41ha – koszt jednorazowy: 800 000 zł 

brutto. W szczególności kontynuacja działania niezbędna jest w lokalizacji Zawady-

międzywale w dzielnicy Wilanów w celu utrzymania stanowisk lęgowych sieweczki rzecznej. 

Ponadto na objętej tym działaniem powierzchni Golędzinów w dzielnicy Praga Północ należy 

to działanie powtarzać corocznie ze względu na szczególnie silną sukcesję roślinności oraz 

ewentualnie (w razie niesprzyjających braków wysokich stanów wody wspomagających 

działanie oraz w celu całkowitej eliminacji podrostu klona jesionolistnego i robinii akacjowej) 

łączyć z wypasem owiec i kóz powstrzymującym sukcesję – koszt jednorazowy: 120 000 zł 

brutto. 

Termin przeprowadzenia: raz na 3 lata (w okresie: wrzesień - listopad), w lokalizacji 

Golędzinów (Praga Północ) - corocznie 

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy 

IV. C.3. Tworzenie wysp pływających 

W ramach kontynuacji tego działania wymagana jest coroczna konserwacja sztucznych 

pływających platform lęgowych w postaci: 

a) transportu platform z koryta rzeki w terminie do 15 października do miejsca zimowania, 

gdzie powinien zostać dokonany ich przegląd techniczny oraz ewentualne 

uzupełnienie/odnowienie nawierzchni piaszczystej na ich powierzchni i ustawienie ich 

w korycie rzeki do dnia 15 kwietnia każdego roku na 521 km biegu rzeki w korycie rzeki, 

w dzielnicy Bielany; w trakcie utrzymywania platform w korycie rzeki należy zapewnić im 

stały nadzór techniczny; koszt jednorazowy działań w ciągu jednego roku: 70 000 zł 

brutto. 

b) konserwacji raz na dwa lata sztucznych platform pływających umieszczonych w korycie 

w Porcie Żerańskim i w Kanale Żerańskim polegającej na przeprowadzeniu przeglądu 

technicznego każdej z nich oraz wymianie/odnowieniu piaszczystych nawierzchni 

i ewentualnej wymianie elementów siatki polietylenowych. Koszt jednorazowy: 125 000 

zł brutto. 

Termin przeprowadzenia: raz na 2 lata (w okresie: wrzesień – grudzień) 

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy 

V. C.4. Zabezpieczenie terenu przed presją mieszkańców i drapieżników poprzez 
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wygrodzenia i wyposażenie straży ekologicznej 

W ramach kontynuacji tego działania należy utrzymać funkcjonowanie Służby Brzegowej oraz 

zapewnić jej sprawny sprzęt poprzez jego regularną konserwację. Ponoszone będą także 

koszty eksploatacji sprzętu (zakup paliwa i innych materiałów zużywalnych). 

 W razie potrzeby stwierdzonej w czasie corocznego przeglądu, powinny być poddawane 

konserwacji szlabany oraz uzupełniane stwierdzone ubytki w oznakowaniu rezerwatów 

przyrody (we współpracy z RDOŚ w Warszawie). Tablice służące do znakowania granic 

rezerwatów przyrody, w tym tablice zapasowe przechowywane w magazynie Zarządu Zieleni 

m.st. Warszawy, w razie takiej potrzeby będą przekazywane Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Warszawie celem dokonania przez nią instalacji. Co dwa lata będzie 

przeprowadzana kontrola pod kątem potrzeby pogłębienia przekopu na Zawadach izolującego 

miejsca gniazdowania sieweczki rzecznej i w razie konieczności działanie będzie powtarzane. 

W ramach tego działania kontynuowane będzie również znakowanie miejsc gniazdowania 

ptaków siewkowych z lądu i wody, w zależności od potrzeb w tych samych miejscach, 

co w okresie realizacji projektu. 

Służba Brzegowa musi co roku rozstawiać oznakowanie ostrzegawcze w pobliżu miejsc 

gniazdowania przedmiotów ochrony prowadzone w trakcie realizacji projektu (na wodzie i na 

lądzie). W razie ubytków w oznakowaniu należy je uzupełnić przez zakup. 

Szacowany koszt roczny utrzymania efektów działania: 30 000 zł brutto 

Termin przeprowadzenia: 

• przeglądy sprzętu i oznakowania granic rezerwatów przyrody – corocznie; 

• konserwacje, naprawy i koszty eksploatacji – w miarę potrzeb; 

• rozstawianie oznakowania miejsc gniazdowania – corocznie przed okresem lęgowym; 

• kontrola i ewentualne pogłębienie przekopu izolującego na Zawadach – raz na dwa lata. 

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie – oznakowanie granic 

rezerwatów przyrody 

VI. C.5. Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc 

udostępnionych wypoczynkowi: plaż i ścieżek edukacji przyrodniczej 

W ramach kontynuacji tego działania należy poddać regularnym, corocznym przeglądom 

sprzęt i infrastrukturę rekreacyjną powstałą w trakcie projektu (wyposażenie plaż, ścieżka 

edukacyjna, szlak edukacyjny z punktami widokowymi, parkingi, pawilon edukacyjno-

sanitarny wraz polaną rekreacyjno-piknikową). W razie stwierdzenia uszkodzeń należy poddać 

je konserwacji i naprawie. Należy zakończyć budowę pawilonu edukacyjnego, zapewnić jego 

utrzymanie w okresie użytkowania oraz opracować i wdrożyć do realizacji w pawilonie stały 

program edukacyjny dotyczący m.in. ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. 
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Szacowany koszt roczny utrzymania efektów działania: 300 000 zł brutto 

Termin przeprowadzenia: przeglądy sprzętu i infrastruktury – corocznie; konserwacja 

i naprawy – w miarę potrzeb 

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy 

VII. D.1. Działania informacyjne – propagujące projekt 

W ramach kontynuacji tego działania będzie utrzymywana i aktualizowana strona internetowa 

projektu www.wislawarszawska.pl z funkcjonującym podglądem kamer online (E.1), a także 

będzie kontynuowana obsługa profilu projektu na Facebooku. Na stronie internetowej będą 

m.in. regularnie publikowane kolejne raporty z prowadzonego w ramach kontynuacji działania 

E.3 monitoringu ornitologicznego na obszarze projektu oraz sprawozdania z corocznie 

wykonywanych działań zaplanowanych ramach niniejszego After-LIFE Conservation Plan. 

 Tablice edukacyjne postawione w ramach tego zadania będą poddawane corocznemu 

przeglądowi i konserwacji. 

Szacowany koszt roczny utrzymania efektów działania: 10 000 zł brutto 

Termin przeprowadzenia:  

• prowadzenie strony internetowej i profilu projektu na Facebooku – systematycznie 

w miarę potrzeb; 

• przegląd stanu tablic edukacyjnych – corocznie; 

• konserwacja i naprawa tablic edukacyjnych w miarę potrzeb. 

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy 

VIII. D.2. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca ochrony siewkowatych 

skierowana do mieszkańców miasta 

Kampania informacyjna na temat projektu trwa i będzie kontynuowana. Efekty projektu są 

prezentowane podczas konferencji, sympozjów, warsztatów i spotkań z mieszkańcami 

zarówno w Warszawie jak i na terenie całego kraju. W trakcie tych wydarzeń trwać będzie 

dalsza dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych powstałych w trakcie trwania 

projektu. Będą one również w dalszym ciągu dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie 

internetowej projektu. 

Szacowany koszt roczny utrzymania efektów działania: 20 000 zł brutto 

Termin przeprowadzenia: systematycznie w miarę potrzeb oraz przy okazji wydarzeń 

tematycznych. 

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m.st. 
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Warszawy 

IX. D.3. Edukacja przyrodnicza skierowana do różnych grup interesariuszy 

Działania edukacyjne dotyczące tematyki objętej projektem są nadal prowadzone przez 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w postaci wycieczek edukacyjnych i warsztatów terenowych 

oraz rejsów edukacyjnych po Wiśle w ciągu całego roku (od czasu zakończenia projektu, 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz STOP zorganizowały łącznie  m.in. 16 wycieczek nad Wisłę, 

rejsy edukacyjne na Młocinach w Warszawie oraz warsztat poświęcony Wiśle na Warszawskim 

Forum Architektów Krajobrazu. Łącznie w wydarzeniach tych wzięło udział ok. 350 osób. 

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Ponadto kontynuowana 

będzie dystrybucja materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w ramach projektu oraz 

w dalszym ciągu będą one dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej 

projektu. 

Różnorodne zajęcia edukacyjne z zakresu tematyki projektu będą się regularnie odbywały 

m.in. w gotowym pawilonie edukacyjnym na Golędzinowie. Wśród zajęć przewiduje się 

zarówno edukację skierowaną do dzieci, jak i warsztaty dla nauczycieli, stanowiące 

kontynuację lub rozwinięcie warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu w 2018 r. 

Szczegółowy plan zajęć edukacyjnych w pawilonie zostanie opracowany po zakończeniu jego 

budowy i wyłonieniu operatora obiektu, tj. prawdopodobnie w pierwszej połowie 2019 r. 

Zostanie on także zamieszczony na stronie internetowej projektu. 

Szacowany koszt roczny utrzymania efektów działania: 50 000 zł brutto 

Termin przeprowadzenia: systematycznie zgodnie z zapotrzebowaniem 

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy 

X. E.1. Budowa systemu monitorowania siedlisk i kolonii on-line 

Należy zapewnić regularne przeglądy techniczne i w razie potrzeby poddać konserwacji 

system monitorowania kamer online. Obrazy uzyskiwane z kamer monitoringu będą nadal 

regularnie przeglądane przez pracownika Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz częściowo 

zachowywane w celu udokumentowania dokonanych obserwacji. 

Szacowany koszt roczny utrzymania efektów działania: 10 000 zł brutto 

Termin przeprowadzenia: przeglądy systemu – corocznie; konserwacja i naprawy – w miarę 

potrzeb. 

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy 

XI. E.2. Budowa systemu powiadamiania o zjawiskach występujących w obszarze w oparciu 

o technologię telefonii cyfrowej i Internet 

Działanie wymaga kontynuacji poprzez koordynację funkcjonowania powstałej w ramach 

projektu Społeczności Wislawarszawska.pl, w tym  utrzymanie kontaktu  członków 
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Społeczności ze Służbą Brzegową za pośrednictwem witryny www.wislawarszawska.pl oraz 

aplikacji mobilnej Ptaki Wisły Warszawskiej.  

Szacowany koszt roczny utrzymania efektów działania: 10 000 zł brutto  

Termin przeprowadzenia: systematycznie w miarę potrzeb 

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy 

XII. E.3. Sezonowy monitoring siedlisk lęgowych i żerownania ptaków oraz raport ze zmian 

dynamiki populacji gatunków zagrożonych i chronionych 

Działanie wymaga kontynuacji w postaci corocznego prowadzenia monitoringu według 

ustalonej w trakcie projektu metodyki. Wyniki monitoringu pozwolą m.in. na określenie 

efektów realizacji projektu w zakresie liczby i rozmieszczenia lęgów ptaków siewkowych 

w kolejnych latach po zakończeniu projektu. 

Szacowany koszt roczny kontynuacji monitoringu: 80 000 zł brutto 

Termin przeprowadzenia: w sposób ciągły zgodnie z przyjętą metodyką badań. Podmiot 

odpowiedzialny za wykonanie: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

XIII. E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9 – działania zakończone, nie wymagają kontynuacji 

 

Podsumowanie budżetu przeznaczonego na kontynuację działań projektowych 

Działanie 
Orientacyjny średni budżet roczny 

działań utrzymaniowych (brutto) 
Uwagi 

C.1 30 000 zł Do realizacji raz na 4-5 lat 

C.2 390 000 zł W lokalizacji Golędzinów – działania coroczne; 

w pozostałych lokalizacjach – raz na 3 lata 

C.3 132 500 zł W tym renowacja platform pływających na 

Żeraniu – raz na 2 lata 

C.4 30 000 zł W tym  przekop pogłębiający – do ewentualnej 

poprawy co drugi rok 

C.5 300 000 zł W tym koszty utrzymania pawilonu 

edukacyjnego 

D.1 10 000 zł -  

D.2 20 000 zł  - 
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D.3 50 000 zł - 

E.1 10 000 zł  - 

E.2 10 000 zł  - 

E.3 80 000 zł - 

Razem 1 062 500 zł - 

 

Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie efektów działań projektu będą pochodziły ze środków 

własnych m.st. Warszawy (głównie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy) lub ewentualnie – w razie takiej 

możliwości – z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W roku 2018 m.st. Warszawa poniosło koszty 

związane z kontynuowaniem działań projektu w wysokości 265.274,00 zł (nie licząc kosztów budowy 

pawilonu edukacyjnego oraz eksploatacji i utrzymania samochodu terenowego i łodzi motorowej, 

zakupionych w ramach działania C.4), natomiast w budżecie miasta na rok 2019 zaplanowano kwotę 

na kontynuację działań projektu w wysokości ok. 350 tys. zł. 

 

3. Podsumowanie 

W ramach realizacji projektu pn. „Ochrona kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły 

w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” zostały stworzone lub odtworzone 

siedliska takie jak 3270 – Zalewane muliste brzegi rzek (na obszarze ok. 50 ha),  które stały się 

miejscem żerowania, wyprowadzenia lęgów oraz dodatkowo miejscem postoju dla tysięcy ptaków 

migrujących wzdłuż Wisły (w tym, co najmniej 44 gatunków z załącznika I do Dyrektywy Ptasiej). 

Niektóre obszary zostały objęte działaniami ograniczającymi ingerencję ludzi (powstały 4 parkingi 

nadwiślańskie pozwalające ograniczyć wjazd pojazdów na tereny chronione, postawiono 17 

szlabanów, wykonano 2 przekopy odcinające dostęp do wysp wiślanych itp.), inne natomiast zostały 

dodatkowo wyposażone w atrakcyjną infrastrukturę wypoczynkową, w tym: wyposażenie 

przeznaczone na plaże nadwiślańskie 10-kilometrowy szlak edukacyjny z 2 punktami widokowymi, 

ścieżkę edukacyjną o długości 2,5 km i pawilon edukacyjno-sanitarny (w budowie),  w celu kanalizacji 

użytkowania rekreacyjnego tego obszaru. Realizacji projektu towarzyszyły szeroko zakrojone działania 

edukacyjno-informacyjne, dzięki którym nastąpił wzrost świadomości ekologicznej  mieszkańców 

Warszawy dotyczącej ochrony obszaru Natura 2000 i rezerwatów przyrody, co pomoże zachować na 

tym terenie właściwy stan ochrony poszczególnych gatunków w przyszłości. Wzrost wiedzy 

i świadomości ekologicznej warszawiaków został stwierdzony na podstawie wyników 

przeprowadzonych w ramach projektu, trzyetapowych badań sondażowych. Poniżej zaproponowano 

długoterminowe wskaźniki monitorowania efektów projektu dla oceny ex post: 

− liczba lęgowych gatunków ptaków siewkowych w obszarze realizacji projektu; 

− liczebność populacji lęgowych poszczególnych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły w obszarze realizacji projektu; 
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− liczba stanowisk lęgowych mewowców w obszarze realizacji projektu; 

− długość obszaru realizacji projektu pozbawiona kolonii lęgowych rybitwy rzecznej, mierzona 

w kilometrach biegu rzeki. 

Ww. wskaźniki bezpośrednio nawiązują do zdefiniowanych w ramach projektu wskaźników jego efektu 

ekologicznego, zgodnie z którymi w wyniku realizacji projektu na objętym nim obszarze miały  m.in. 

powstać co najmniej 4 nowe stabilne kolonie ptaków siewkowych, rozmieszczone regularnie wzdłuż 

odcinka rzeki objętego projektem co ok. 5-10 km, a zarazem w obszarze projektu miała zostać 

zapewniona stabilność populacji rybitwy rzecznej na poziomie co najmniej 100 par oraz rybitwy 

białoczelnej na poziomie co najmniej 50 par. Podczas gdy ww. wskaźniki zostały osiągnięte do dnia 

złożenia raportu kocowego w stopniu znacznym lub całkowitym (powstały 3 nowe kolonie siewkowych 

w 3 lokalizacjach, w tym 2 zupełnie nowe kolonie na śródmiejskim odcinku doliny Wisły, oraz 

odnotowano dodatkowe lokalizacje ze wzrostem liczby lęgów tych gatunków, a także poprawiono 

warunki ochrony i bytowania występujących na obszarze projektu populacji rybitwy rzecznej i rybitwy 

białoczelnej o liczebności odpowiednio ponad 100 i ok. 50 par ), realizatorzy projektu przewidują 

dalsze stopniowe wzrosty lub co najmniej utrzymanie wartości ww. parametrów w okresie trwałości 

przedsięwzięcia. Wartości ww. długoterminowych wskaźników monitorowania efektów projektu będą 

regularnie badane w ramach monitoringu ornitologicznego oraz obserwacji prowadzonych przez 

specjalistę ds. ekologii, co pozwoli na ocenę  ex post skuteczności działań projektu w wieloletniej 

perspektywie czasowej. 

Całkowicie nowym działaniem zrealizowanym w ramach projektu było utworzenie trwałych form 

o charakterze wysp oraz odsypisk w korycie rzeki (działania A.1 i C.1). W miarę potrzeb wynikłych 

z obserwacji zmian powodowanych naturalnymi procesami korytowymi oraz efektywności jako 

odpowiednich siedlisk dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły będzie 

ono wspierane w wybranych lokalizacjach w przyszłości. 

Działanie polegające na usuwaniu roślinności drzewiastej i krzewiastej z powierzchni odsypisk 

śródkorytowych i międzyostrogowych (działania A.2 i C.2)  jest nawiązaniem do stosowanych 

w przeszłości metod użytkowania terenów zalewowych (użytki zielone, pozyskiwanie wikliny, 

okresowe prace utrzymaniowe). Charakter użytkowania powodował hamowanie sukcesji drzew 

i krzewów, w tym obcych gatunków i inwazyjnych oraz utrzymywał relatywnie duże powierzchniowo 

siedliska o charakterze „otwartym” będące dogodnym miejscem bytowania ptaków siewkowych 

i innych w dolinie Wisły. Wybrane do jego realizacji powierzchnie pozwoliły zachować istniejące 

miejsca lęgowe niektórych przedmiotów ochrony, jednocześnie odtwarzając warunki do gniazdowania 

i odpoczynku także dla bardziej wymagających, które występowały w obszarze projektu w przeszłości, 

ale w wyniku zaniku odpowiednich siedlisk wycofały się. 

Kolejnym zupełnie nowym dla obszaru projektu działaniem –było umieszczenie w jego granicach 

sztucznych, pływających platform imitujących wyspy i odsypiska śródkorytowe (działania A.3 i C.3). 

Zastosowano dwie metody lokalizacji i dwie rodzaje technologii wykonania platform. Jeden typ został 

zastosowany bezpośrednio w korycie, a drugi w Porcie Żerańskim i Kanale Żerańskim, w bezpośrednim 

sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Efekty w postaci gniazdowania ptaków na 

poszczególnych platformach są monitorowane i na tej podstawie ich położenie oraz wygląd będą 

monitorowane w przyszłości. Jednak dzięki zastosowaniu tej metody stworzono zupełnie nowe 

stanowiska lęgowe przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. Są one zlokalizowane poza jego 



29 

 

 
 
 
 
 

   
Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

granicami, ale w na wysokości odcinka rzeki Wisły gdzie od lat nie obserwowano gniazdowania tych 

gatunków. 

Zabezpieczenie terenu przed presja mieszkańców oraz ograniczenie swobodnej penetracji obszaru 

poprzez tworzenie miejsc udostępnionych wypoczynkowi (działania A.4 i C.4)  były działaniami ściśle ze 

sobą powiązanymi i komplementarnymi. Ich realizacja pomogła w obniżeniu narastającej antropopresji 

w wybranych lokalizacjach. Po części kontynuowano część rozwiązań stosowanych już wcześniej przez 

m.st. Warszawę oraz organizację pozarządową Fundacja Ja Wisła, polegających na wytyczaniu ścieżek 

czy też znakowaniu form ochrony przyrody, ale wprowadzono modyfikacje i działania te zostały 

wsparte przez umieszczenie informacji terenowych o charakterze edukacyjnym w miejscach 

o największych walorach rekreacyjnych oraz infrastruktury o charakterze prewencyjnym bezpośrednio 

ograniczającej dostęp tam gdzie wykorzystanie tych walorów w ten sposób zaszkodziłoby stanowi 

ochrony obszaru. Działania te będą kontynuowane w przyszłości, infrastruktura utrzymywana, 

a patrolowanie obszaru przez upoważnione służby zostanie jeszcze bardziej zintensyfikowane. 

Uzupełnieniem powyższych były i są działania informacyjne - propagujące projekt oraz kampania 

promocyjna i  informacyjna, połączona z szeroko zakrojoną akcją edukacyjną skierowaną do 

społeczeństwa i angażująca szerokie grono interesariuszy (działania: A.7, D.1, D.2, D.3). Będzie ona 

kontynuowana w przyszłości min. dzięki kolejnym projektom realizowanym i planowanym w obszarze 

i mającym na celu ochronę jego zasobów przyrodniczych. 

W rozpoznaniu efektów podjętych działań oraz mogących pojawić się kolejnych potrzeb ochrony 

pomaga prowadzony monitoring ptaków, miejsc realizacji działań oraz prewencyjny i interwencyjny 

prowadzony przez upoważnione służby i wolontariuszy. Są to działania, które będą stale prowadzone 

i rozszerzane w przyszłości. 

Wyniki projektu stanowią wyjście do dalszej dyskusji rozpoczętej już w trakcie spotkań warsztatowych 

i komunikacji ze społeczeństwem prowadzonej w trakcie projektu. Prowadzone działania, w tym 

przeprowadzone badania i ekspertyzy naukowe pozwoliły wyciągnąć szereg wniosków na temat 

adekwatności stosowania różnych metod ochrony oraz planowania w zakresie lokalizacji inwestycji 

w tym specyficznym obszarze. Badania i obserwacje prowadzone w trakcie trwania projektu pokazały, 

że dotychczasowe podejście do czynnej ochrony siedlisk powinno ulec modyfikacjom i być precyzyjnie 

dopasowane do warunków panujących na poszczególnych odcinkach rzeki w obszarze Natura 2000 

Dolina Środkowej Wisły. 

Wobec powyższych należy przyjąć, że realizacja projektu umożliwiła podjęcie konkretnych kroków w 

celu zachowania cennej w skali kontynentu europejskiego ostoi przyrody leżącej w środku intensywnie 

rozwijającego się regionu, a także zwróciła uwagę mieszkańców na jego wyjątkową wartość i potencjał. 

Część działań nawiązywała do wcześniej realizowanych na tym terenie metod użytkowania lub 

podejmowanych prób ochrony, jednak wiele było zupełnie nowych. Te z nich, które tego wymagają 

będą kontynuowane w przyszłości z ewentualnymi modyfikacjami wynikającymi z mogących nastąpić 

zmian ekologicznych, które są i będą monitorowane (klimat, siedliska, skład i biologia poszczególnych 

gatunków). Efektywność podjętych działań zostanie oceniona w okresie trwałości projektu i w razie 

konieczności zakres kontynuacji ulegnie zmianie. Sprawozdania z efektów realizacji After-LIFE 

Conservation Plan będą regularnie publikowane na stronie projektu. 


