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1. WPROWADZENIE 

Niniejsza ekspertyza ornitologiczna została wykonywana na potrzeby projektu LIFE+ 

pn. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (dalej przywoływanego pod akronimem 

„WisłaWarszawska.pl”). W ramach tego projektu przewiduje się wykonanie szeregu 

konkretnych działań służących aktywnej ochronie ptaków wodnych, w szczególności należących 

do rzędu siewkowych. Kluczowymi gatunkami, do których odnosi się projekt, są rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo i rybitwa białoczelna Sternula albifrons. Część działań planowanych 

do wykonania w projekcie wymaga zmiany zagospodarowania terenu. 

Projekt „WisłaWarszawska.pl” obejmuje pięćdziesięciokilometrowy fragment Obszaru 

Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB 140004), 

należący do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Fragment ten obejmuje warszawski 

odcinek rzeki Wisły (dalej określany również jako Wisła Warszawska) wraz z terenem 

międzywala, leżący pomiędzy wsią Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna (488 km szlagu 

żeglugowego Wisły) a wsią Pieńków w gminie Czosnów (538 km). W obrębie tego odcinka 

znajdują się trzy rezerwaty przyrody (w kolejności w górę rzeki): „Ławice  Kiełpińskie” (528-

538 km), „Wyspy Zawadowskie” (494-500 km) i „Wyspy Świderskie” (487-494 km). W dolnej 

swej części odcinek ten pokrywa się ze Specjalnym Obszarem Ochrony (SOO) Natura 2000 

„Kampinoska Dolina Wisły” (kod obszaru PLH 140029), który sięga (patrząc w górę rzeki) 

do 527 km szlaku żeglugowego. W tym samym miejscu omawiany fragment rzeki biegnie przez 

obszar otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i obszar rezerwatu biosfery „Puszcza 

Kampinoska”. 

W zakres projektu „WisłaWarszawska.pl” wchodzą 4 działania , przedstawione 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zadania pn. „Wykonanie kompleksowej wielobranżowej 

dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą LIFE+ 

„Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” („WisłaWarszawska.pl”) oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego nad realizacją inwestycji”, z VII 2012 r. Lista tych działań obejmuje: 

Działanie A.1. pn. „Tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych poza 

nurtem głównym rzeki”. 

Działanie to obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla stworzenia: 

 co najmniej 1 bocznej odnogi rzeki odcinającej dużą wyspę trwałą  

(o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha) oraz 

 co najmniej 2 izolowanych od lądu mniejszych ławic piaszczystych . 

 zgodnie z opisem w rozdziale I.1.1 OPZ. 

Wstępne propozycje lokalizacji obiektów wchodzących w zakres działania A.1 zostały 

podane w Załączniku nr 2 OPZ. 
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Działanie A.2. pn. „Odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki”. 

Działanie to obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla odtworzenia 

inicjalnych stadiów sukcesji brzegów i  ławic piaszczystych , na obszarze 

o powierzchni co najmniej 50 ha – zgodnie z opisem w rozdziale I.1.2 OPZ. 

Wstępne propozycje lokalizacji obiektów wchodzących w zakres działania A.2 zostały 

podane w Załączniku nr 2 i nr 3 OPZ. 

Działanie A.3. pn. „Tworzenie wysp pływających”. 

Działanie to obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy co najmniej 

1 testowej wyspy pływającej  (o powierzchni czynnej przynajmniej 100 m
2
) – zgodnie 

z opisem w rozdziale I.1.3 OPZ. 

Działanie A.4. pn. „Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc 

udostępnionych wypoczynkowi: plaż i ścieżek edukacji przyrodniczej”. 

Działanie to obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej obiektów i  urządzeń 

służących udostępnieniu terenów nadwiślańskich  dla wypoczynku mieszkańców 

aglomeracji warszawskiej – zgodnie z opisem w rozdziale I.1.4 OPZ. 

Wstępne propozycje lokalizacji podstawowych elementów wchodzących w zakres 

działania A.4 (tzn. ścieżki edukacyjnej, parkingów oraz pawilonu edukacji ekologicznej) zostały 

podane w Załączniku nr  4 OPZ. 

 

 CELE OPRACOWANIA I JEGO UKŁAD 

Niniejsza ekspertyza ornitologiczna ma następujące cele: 

Wskazać optymalne lokalizacje projektowanych wysp trwałych i ławic piaszczystych 

(Działanie A.1), miejsc odtwarzania mulistych i piaszczystych brzegów rzeki (Działanie A.2) 

oraz wysp pływających (Działanie A.3), z uwzględnieniem wszystkich możliwych zagrożeń dla 

gniazdujących tam ptaków oraz kluczowych uwarunkowań hydrauliczno-hydrotechnicznych. 

Określić szczegółowe wymogi konstrukcyjne wysp pływających i wysp stałych 

wraz z ich otoczeniem, w tym: 

 określić materiały i techniki konieczne do stworzenia odpowiedniego podłoża, 

wyposażenia wysp pływających i stałych, na podstawie sprawdzonych rozwiązań 

używanych w kraju i za granicą; 

 określić sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla kolonii lęgowych na etapie 

zniesienia oraz po wykluciu piskląt; 

 określić obszar terenu objętego niweletą oraz jej zakresu; 
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 określić sposoby zabezpieczenia wysp pływających oraz wysp stałych przed presją 

ludzi; 

 określić sposoby zapewnienia kolonii mew i rybitw bazy żerowej poprzez stworzenie 

tarlisk dla ryb. 

 Wskazać lokalizacje miejsc przeznaczonych do użytku publicznego, minimalizujące 

ewentualny negatywny wpływ na awifaunę. 

Układ opracowania jest następujący. W części 2. przedstawiono uwarunkowania 

przyrodnicze projektu „WisłaWarszawska.pl”. Omówiono tam walory przyrodnicze doliny Wisły 

środkowej. Przedstawiono podstawowe informacje na temat biologii i ekologii rozrodu obu 

kluczowych dla projektu gatunków rybitw, w tym informacje na temat zastosowania tratw jako 

zastępczego siedliska lęgowego rybitw. W części 3. przedstawiono koncepcję zagospodarowania 

poszczególnych lokalizacji w ramach działań A.1 i A.2, a także metodykę i kryteria wyboru 

najbardziej obiecujących lokalizacji. Omówiono też sposoby wzbogacenia bazy pokarmowej 

rybitw przy wykorzystaniu prośrodowiskowych działań hydrotechnicznych. Przedstawiono 

również koncepcje dotyczące konstrukcji i wyposażenia wysp pływających. Część 4. 

poświęcona jest ocenie potencjalnego oddziaływania na awifaunę infrastruktury edukacyjnej 

i rekreacyjnej (plaż, ścieżki przyrodniczej i pawilonu edukacji przyrodniczej). 

 
Fot. 1. Podwarszawska Wisła jesienią (P. Matyjasiak) 

 

2. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” 

(PLB 140004), będący jednocześnie ostoją ptaków o znaczeniu międzynarodowym („Dolina 

Środkowej Wisły”, IBAE 083), obejmuje środkowy odcinek doliny Wisły o długości nieco 

ponad 250 km, leżący pomiędzy Puławami (379 km) a Płockiem (631 km). Jest to obszar 
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o unikatowych w skali Europy walorach przyrodniczych, a szczególnie ornitologicznych 

(Chylarecki i Sawicki 2003). Pod względem bogactwa gatunkowego, zagęszczeń populacji 

poszczególnych gatunków ptaków i liczby gatunków szczególnie cennych dorównuje 

tak wartościowym przyrodniczo obszarom, jak Puszcza Białowieska i dolina Biebrzy. Według 

Wilka i in. (2010), w obrębie tego obszaru stwierdzono występowanie prawie 300 gatunków 

ptaków (65% gatunków stwierdzonych dotychczas na terenie Polski). Z tej liczby ponad 160 

gatunków zasiedla ten obszar w okresie lęgowym (stanowi to około 70% krajowych gatunków 

lęgowych). Wśród nich prawie 30 to gatunki ujęte w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, 

a 5 (ohar Tadorna tadorna, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, kulik wielki Numenius 

arquata, rybitwa białoczelna i ostrygojad Haematopus ostralegus) to gatunki wymienione 

w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” (Głowaciński 2001). 

Unikatowe walory przyrodnicze środkowa Wisła zawdzięcza temu, że na znacznej 

długości swego biegu zachowała względnie naturalny charakter dużej nizinnej rzeki roztokowej. 

Naturalna dynamika hydrologiczna takiej rzeki wyraża się mniej lub bardziej regularnymi 

wezbraniami, połączonymi z okresowym zalewaniem terenów leżących w dolinie, akumulacją 

niesionego materiału w jednych miejscach, prowadzącą do powstawania odsypisk i wysp oraz 

erozją brzegów i/lub dna w innych (Jacewicz i Kuźniar 2000; Starkel 2001). Jednym ze skutków 

procesów fluwialnych jest wykształcanie się w dolinie rzeki ogromnej różnorodności siedlisk 

o naturalnym lub półnaturalnym charakterze (Wesołowski i in. 1984; Chylarecki i Nowicki 

1993; Tomiałojć i Dyrcz 1993; Bukaciński i in. 1994; Matuszkiewicz i Roo-Zielińska 2000; 

Matyjasiak 2011). Największą wartość przyrodniczą mają cztery typy siedlisk: 

 piaszczyste wyspy i ławice w nurcie rzeki; 

 urwiste skarpy brzegowe; 

 nadrzeczne lasy łęgowe; 

 otwarte tereny zalewowe w dolinie rzeki. 

Wisła środkowa płynie stosunkowo szerokim (500-1000m) krętym korytem, w obrębie 

którego znajdują się liczne wyspy i ławice piaszczyste korytowe i brzegowe. Charakteryzują ją 

częste i szybkie zmiany przebiegu nurtu i prędkości przepływu. Urozmaicona rzeźba jej dna 

obfituje w mielizny, przykosy i przegłębienia. Przy niskich stanach rzeki jej nurt rozpada się na 

kilka strug omywających znajdujące się w korycie piaszczyste ławice i odsypiska. W niektórych 

miejscach rzeka dzieli się na 2-3 odnogi odcinające stałe wyspy, które niekiedy osiągają znaczną 

powierzchnię (nawet do 2,5-3 km
2
). W tych miejscach jej koryto osiąga szerokość 1700 m. 

Wyspy i ławice piaszczyste w korycie są pierwszym z najważniejszych elementów decydujących 

o wyjątkowości środowiska przyrodniczego Wisły. Stanowią one bowiem siedlisko 

najcenniejszych gatunków ptaków z grupy „gatunków nurtu”.  

Ławice piaszczyste sięgają wysokością granicy strefy wód niskich i średnich. Wyłaniają 

się tylko w okresach niżówek. Zwykle nie są pokryte roślinnością, choć w latach z przewagą 

niżówek mogą wykształcić się na nich zbiorowiska niskich, jednorocznych lub nawet 

wieloletnich roślin zielnych (będą to zwykle zbiorowiska terofitów letnich z rzędu Bidentetalia 

tripartii) lub nawet zarośli wiklinowych (Fot. 2 i 3). Na skutek osadzania na nich kolejnych 
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warstw piasku, ławice niekiedy przyrastają znacznie na wysokość i przechodzą do grupy niskich 

wysp. Wyspy znacznie różnią się wysokością, która warunkuje ich przydatność jako siedliska 

ptaków. Biorąc pod uwagę wysokość, wyspy można podzielić na trzy zasadnicze rodzaje. Wyspy 

niskie, piaszczyste, mogą być nagie bądź mniej lub bardziej pokryte rozczłonkowanymi płatami 

roślinności trawiastej lub inną roślinnością zielną (Fot. 4). Koroną sięgają strefy wód średnich. 

Niekiedy wyspy te pokrywają się nalotem wierzbowym z domieszką topoli czarnej, co sprzyja 

akumulacji piasku powodującej stopniowy przyrost ich wysokości (Fot. 5 i 6). Wyspy średniej 

wysokości zazwyczaj pokryte są zbiorowiskami trawiastymi z domieszką płatów ziołorośli 

lub zgrupowaniami krzewów wierzby i krzewiastych form topól. Ich gleby mają charakter 

inicjalny. Mogą wykształcać się na nich cenne roślinne zbiorowiska napiaskowe. Wyspy 

wysokie, sięgające koroną nawet do górnej strefy wód wysokich, pokryte są zbiorowiskami 

trawiastymi (w przypadkach, gdy były długo użytkowane jako pastwiska lub łąki kośne), 

zaroślami wierzb i topól (po zaprzestaniu użytkowania rolniczego) lub topolowymi 

i wierzbowymi drzewostanami łęgowymi (stanowiącymi ostateczne stadium sukcesji roślinnej 

na wyspach) (Fot. 7). Często mają dobrze wykształcone gleby mineralne z mniejszym 

lub większym udziałem lokalnej lub naniesionej materii organicznej. Niekiedy pozostają 

zapiaszczone (gdy rzeka stale deponuje na nich kolejne warstwy piachu). 

Ławice piaszczyste i niskie wyspy są preferowanym siedliskiem lęgowym gatunków 

ptaków wymagających otwartej przestrzeni wokół gniazd (takich jak rybitwy i sieweczki). 

Jednocześnie są one siedliskiem niezwykle niestabilnym – ławice „wędrują” z biegiem rzeki i są 

zalewane podczas niewielkich nawet wezbrań, natomiast niskie wyspy, nie dość że bywają 

zalewane przez wyższe wezbrania, to jeszcze mogą ulec rozmyciu podczas przejść wysokich 

wód, albo zarosnąć krzewami podczas serii lat bez wezbrań. Wyspy średnie są stosunkowo 

trwałe. Stanowią preferowane siedlisko lęgowe gatunków tolerujących obecność roślinności, 

która mniej lub bardziej ogranicza widoczność wokół gniazda, ale dostarcza ukrycia 

(przykładem są niektóre mewy). Trwałe są również wyspy wysokie, zasiedlane przez cenne 

gatunki ptaków zalewowych łąk (np. kulika wielkiego) zarośli (dzierzby Lanius sp.) lub bogate 

zgrupowanie gatunków łęgów nadrzecznych. Z czasem nawet te wyspy mogą ulec rozmyciu 

przez rzekę (Fot. 8). 
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Fot. 2. Ławica piaszczysta w nurcie Wisły. Na pierwszym planie czapla siwa Ardea cinerea. 

Okolice Łomny (P. Matyjasiak) 

 
Fot. 3. Fragment ławicy piaszczystej z kolonią lęgową rybitwy rzecznej Sterna hirundo. Okolice 

Góry Kalwarii (P. Matyjasiak). 
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Fot. 4. Fragment niskiej wyspy piaszczystej, a na nim dwa młode bieliki Haliaeetus albicilla. 

Przed wyspą dwa łabędzie Cygnus olor. Okolice Dziekanowa Polskiego (P. Matyjasiak). 

 
Fot. 5. Średniej wysokości wyspa z wielogatunkową kolonią mew, rybitw i sieweczek 

pod Starymi Grochalami. W pasie nadwodnym widać nalot wierzby, który z czasem 

przekształcił się w gęste zarośla wierzbowe (P. Matyjasiak) 
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Fot. 6. Fragmenty średniej wysokości wysp unieruchomionych przez zarośla wierzby. Pomiędzy 

nimi rozległa ławica piaszczysta. Okolice Kępy Kiełpińskiej (P. Matyjasiak) 

 
Fot. 7. Wysoka wyspa pod Kępą Kiełpińską. Na pierwszym planie ławica piaszczysta 

(P. Matyjasiak). 
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Fot. 8. Wyspa pokryta młodym łęgiem wierzbowym, aktualnie silnie rozmywana przez rzekę 

(istniała 15 lat). Okolice Dziekanowa Polskiego (P. Matyjasiak). 

 

 
Fot. 9. Wysoki brzeg erozyjny pod Dziekanowem Polskim i Rajszewem (P. Matyjasiak). 
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Fot. 10. Brzeg akumulacyjny pod Pieńkowem. Na pierwszym planie odsypisko piaszczyste 

(brzegowe) – siedlisko żerowiskowe migrujących siewkowców. Brzeg utrwalony jest pasem 

młodego łęgu wierzbowego (P. Matyjasiak). 

 
Fot. 11. Po lewej, wiosenny łęg topolowy. Jest to stary drzewostan, nieco zdegradowany 

przez użytkowanie (łąkarstwo, pozyskiwanie drewna), obecnie regenerujący się. Po prawej, 

grupa olszy szarych Alnus incana w łęgu topolowym. Okolice Dziekanowa Polskiego 

(P. Matyjasiak). 
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Linia brzegowa Wisły jest bardzo urozmaicona. Malowniczym elementem krajobrazu 

doliny są wysokie, urwiste skarpy brzegowe, podcinane w miejscach silnego działania erozji 

bocznej koryta (Fot. 9). Brzegi akumulacyjne z kolei mają skarpy w mniejszym lub większym 

stopniu utrwalone przez roślinność zielną, zgrupowania krzewów lub zadrzewienia łęgowe 

(Fot. 10). Boczne odsypiska przy wyspach, brzegach koryta i odnóg rzeki, muliste nanosy 

zdeponowane przez rzekę na brzegach i w odnogach oraz płytkie, odkryte lub cieniste zatoki 

dopełniają ogromnej różnorodności siedlisk związanych z korytem Wisły. 

W obrębie międzywala można spotkać łachy, rynny brzegowe, rzadziej starorzecza 

(które zwykle odcięte są od rzeki obwałowaniem), stale lub okresowo wypełnione wodą. 

Występują tu również silnie zazwyczaj pofragmentowane i zniekształcone przez człowieka płaty 

drzewostanów łęgowych, spontanicznie tworzące się zbiorowiska nadrzecznych zarośli 

wierzbowych i półnaturalne, odkryte zbiorowiska zalewowych łąk i ziołorośli. Międzywale 

w wielu miejscach jest użytkowane rolniczo (łąki kośne, pastwiska, pola uprawne, niewielkie 

sady, uprawy wikliny). W pobliżu Warszawy rolnicze użytkowanie międzywala Wisły 

stopniowo zanika, co daje przestrzeń dla rozwoju ogromnych połaci nawłoci lub płatów zarośli 

klonu jesionolistnego – gatunków inwazyjnych i obcych naszej florze – lecz w dłuższej 

perspektywie czasowej umożliwia regenerację łęgów nadrzecznych. 

Na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska nadrzecznych lasów łęgowych (Fot. 11). 

Łęgi są drugim najważniejszym elementem decydującym o wyjątkowości środowiska 

przyrodniczego doliny Wisły. Znajdujące się w dolinie Wisły nadrzeczne łęgi topolowe 

Populetum albae i wierzbowe Salicetum albo-fragilis należą do najcenniejszych, a jednocześnie 

krytycznie zagrożonych wyginięciem siedlisk w skali Europy (Tomiałojć i Dyrcz 1993). 

Są chronione w Unii Europejskiej jako siedliska priorytetowe w ramach sieci Natura 2000 

(Borysiak i Pawlaczyk 2004). Stanowią końcowe stadia sukcesji roślinnej na tarasie zalewowym 

w dolinach dużych rzek niżowych, niosących dużą ilość materiału wleczonego (Matuszkiewicz 

2001). Zwykle występują w towarzystwie zbiorowiska wiklin nadrzecznych Salicetum triandro-

viminalis, stanowiącego stadium sukcesji bezpośrednio poprzedzające łęg wierzbowy. Wikliny 

nadrzeczne rozwijają się na siedlisku łęgu w miejscach po zniszczonym przez człowieka 

drzewostanie łęgowym. W miejscach położonych bliżej koryta rzeki zbiorowisko wiklin rozwija 

się na młodych aluwiach. Może tutaj trwać bardzo długo, ponieważ jego sukcesyjne 

przekształcenie się w łęg wierzbowy jest hamowane przez oddziaływanie spływające kry, 

która łamie i wyrywa młodociane okazy wierzb. W takim przypadku zarośla wiklin tworzą strefę 

przejściową pomiędzy odkrytym brzegiem rzeki a drzewostanem łęgowym, położonym 

w większej odległości od koryta. Tak właśnie wykształca się charakterystyczny dla doliny Wisły 

i innych dużych rzek niżowych strefowy układ roślinności, reprezentujący pełne spektrum 

wilgotnościowe i siedliskowe w obrębie tarasu zalewowego rzeki: od strony koryta rzeki 

położone są tereny piaszczyste, nagie lub porośnięte płatami roślinności zielnej, które w miarę 

oddalania się od rzeki przechodzą w zarośla wiklinowe, a te z kolei – w różnowiekowe płaty 

łęgu wierzbowego. Suchsze miejsca leżące nieco wyżej na tarasie zalewowym zajmuje łęg 

topolowy. Z kolei najwyżej położone, rzadko zalewane miejsca (np. dawne wały brzegowe) 

zajmuje zbiorowisko łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-ulmetum. W dolinie Wisły 

drzewostany łęgowe zwykle są zdegradowane i silnie pofragmentowane w wyniku gospodarki 

człowieka (wycinanie w celu ochrony przeciwpowodziowej lub w celu uzyskania powierzchni 
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pod użytki zielone, rozrzedzanie drzewostanu, wypas, składowanie odpadów itp.). W rejonie 

Warszawy najlepiej zachowane płaty starych, półnaturalnych drzewostanów łęgowych występują 

na terenie uroczyska „Ruska Kępa” pod Nowym Dworem Mazowieckim (549 km) oraz 

w rejonie rezerwatu przyrody „Wyspy Zawadowskie” koło Skrzypek na Falenicy (498-499 km). 

Cenne, różnowiekowe płaty łęgu topolowego i wierzbowego znajdują się na kompleksie dużych, 

wysokich wysp położonych w zakolu Wisły pod Kępą Kiełpińską (530-535 km), na terenie 

rezerwatu „Ławice Kiełpińskie” (Keller i in. 2000; Natura 2000 SDF/PLH140029 Kampinoska 

Dolina Wisły). 

Naturalny charakter środkowej Wisły jest możliwy dzięki bardzo skromnej zabudowie 

hydrotechnicznej jej doliny, zwykle ograniczającej się (poza obwałowaniem) do nielicznych 

kamiennych tam poprzecznych (ostróg) i tam podłużnych, a także opasek brzegowych. W wielu 

miejscach brak jakichkolwiek urządzeń regulacyjnych. Większe zespoły tych urządzeń spotyka 

się jedynie na krótkich odcinkach rzeki, szczególnie biegnących w pobliżu miast lub dużych 

zakładów przemysłowych (Dęblin, Elektrownia Kozienice, Góra Kalwaria, Nowy Dwór 

Mazowiecki). Najsilniej uregulowany jest stosunkowo długi odcinek Wisły biegnący 

przez Warszawę w obrębie tzw. gorsetu warszawskiego (502-529 km). Można tu spotkać 

kamienne lub szpuntpalowe tamy podłużne, bardzo liczne betonowe lub kamienne tamy 

poprzeczne, a na lewym brzegi rzeki betonowe nabrzeże. 

2.1. WALORY ORNITOLOGICZNE WISŁY ŚRODKOWEJ  

Jak już wspomniano, Dolina Środkowej Wisły jest miejscem szczególnego 

nagromadzenia gatunków ptaków, a wśród nich wielu gatunków bardzo cennych, które osiągają 

tutaj wysokie zagęszczenia. Tabela II.1 przedstawia podstawowe dane na temat liczebności 

populacji lęgowych na Wiśle środkowej oraz statusu ochronnego wybranych gatunków ptaków, 

które mają znaczenie z uwagi na cele projektu „WisłaWarszawska.pl” lub z punktu widzenia 

ochrony przyrody w ogóle. 

Najcenniejsze jest zgrupowanie lęgowych gatunków ptaków związanych z piaszczystymi 

ławicami i wyspami w korycie rzeki, tzw. ptaków nurtu, do którego należą dwa gatunki rybitw 

kluczowe dla projektu „WisłaWarszawska.pl”. Wisła środkowa jest główną w kraju ostoją 

lęgową obu tych gatunków. Szczególnie dotyczy to rybitwy białoczelnej. Nad środkową Wisłą 

regularnie gniazduje 1400-1600 par rybitwy rzecznej i 450-500 par rybitwy białoczelnej, 

co stanowi odpowiednio 35-40% i 50-70% krajowych populacji lęgowych tych gatunków 

(Tabela 1; Bukaciński i Bukacińska 2008). Wartości te stawiają środkową Wisły w rzędzie 

dziesięciu najważniejszych ostoi tych rybitw w Europie (Wilk i in. 2010). W 2009 roku 

zagęszczenie par lęgowych rybitwy rzecznej na różnych fragmentach środkowej Wisły 

(poza Wisłą Warszawską) kształtowało się na poziomie od 40 do 100 (135) par/10 km biegu 

rzeki. Analogiczne wartości dla rybitwy białoczelnej to 10-30 par/10 km (Kot i in. 2009). 

W tym samym roku nad Wisłą Warszawską wykazano (Kot i in. 2009) gnieżdżenie się 91 par 

(18 par/10 km) rybitwy rzecznej i 57 par (11 par/10 km) rybitwy białoczelnej, co stanowi 

odpowiednio około 5,5% i 11% populacji lęgowych tych gatunków stwierdzonych wówczas 

nad Wisłą środkową. Jednocześnie na śródmiejskim odcinku Wisły (od Siekierek po Żerań) 

stwierdzono wtedy zagęszczenie zaledwie 0,6 pary/10 km rybitwy rzecznej i zupełny brak 

lęgowych rybitw białoczelnych. Stosunkowo wysokie zagęszczenie obu gatunków rybitw Wisła 
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Warszawska zawdzięcza koncentracji par lęgowych na swym południowym fragmencie, 

w rejonie rezerwatów przyrody „Wyspy Zawadowskie” i „Wyspy Świderskie”. Na północnym 

fragmencie rybitwy praktycznie już się nie gnieżdżą (najbliższe trwałe kolonie rybitw, 

jedne z największych na środkowej Wiśle, znajdują się 2 km poniżej dolnego końca tego odcinka 

rzeki; Kot i in. 2009). Duże kolonie lęgowe rybitw istniały na północnym fragmencie 

do pierwszej połowy lat 90. XX wieku (Wesołowski i in. 1984; Bukaciński i in. 1994). Zupełnie 

zanikły z początkiem XXI wieku, po zarośnięciu siedliska lęgowego przez wikliny 

(P. Matyjasiak, niepublikowane materiały własne). Do lat 80. XX wieku rybitwy gniazdowały 

też na miedzeszyńskim odcinku Wisły, skąd wycofały się po przeprowadzeniu tam prac 

regulacyjnych (Luniak i in. 2001). 

„Ptakami nurtu”, istotnymi z uwagi na cele projektu „WisłaWarszawska.pl”, są mewy.  

Śmieszka Chroicocephalus ridibundus jest liczna i pospolita w całej Polsce. Dogodne 

miejsca do lęgów znajduje w rozmaitych środowiskach wodnych i podmokłych (na stawach 

rybnych, jeziorach, torfiankach, odstojnikach ścieków, polach irygacyjnych, silnie podtopionych 

łąkach itp.). Wisła środkowa nie stanowi dla niej znaczącej ostoi lęgowej – gnieździ się tutaj 

zaledwie 7-8% krajowej populacji tego gatunku (Tabela 1). Śmieszka zaczęła gnieździć się 

na wyspach w korycie Wisły dopiero w latach 50.- 60. XX wieku (Luniak 1971; Tomiałojć 

1990). Duże kolonie lęgowe zwykle powstają tam, gdzie w najbliższej okolicy znajdują się 

odpowiednie lądowe siedliska żerowe (rozległe obszary upraw rolniczych, sady drzew 

pestkowych, duże miasta, towarzyszące im składowiska odpadów komunalnych itp. 

(Wesołowski i in. 1985). Tym można wytłumaczyć zjawisko, że w ostatnich latach niemal 

połowa wiślanej populacji śmieszki gnieździ się w jednej ogromnej kolonii położonej 

na południowym fragmencie Wisły Warszawskiej (Tabela 1; Kot i in. 2009). Mewa ta od lat 

gniazduje na stawach i jeziorach na peryferiach Warszawy. W latach 80. XX wieku duża kolonia 

zajmowała wyspy wiślane pod Miedzeszynem, które potem zniszczono w ramach prac 

hydrotechnicznych (Luniak i in. 2001). 

Mewa siwa (dawniej mewa pospolita) Larus canus, podobnie jak śmieszka, 

jest stosunkowo nowym przybyszem w awifaunie doliny Wisły, gniazdującym na wiślanych 

wyspach począwszy od połowy lat 50. XX wieku (Dobrowolski 1958; Tomiałojć 1990). 

Jednak odmiennie niż w przypadku śmieszki, dla mewy pospolitej Wisła środkowa jest główną 

ostoją lęgową w Polsce, skupiającą do 90% krajowej populacji lęgowej tego gatunku (Tabela 1). 

W 2009 roku warszawski odcinek Wisły skupiał jedynie 4% populacji lęgowej mewy pospolitej 

gnieżdżącej się nad środkową Wisłą (Tabela 1; Kot i in. 2009). Mewa ta chętnie, choć nielicznie 

gniazduje na terenie warszawskich przedmieść, o ile znajdzie tam dogodne miejsca do lęgów 

(Luniak i in. 2001). Na przykład, w latach 80. XX wieku 150 par gnieździło się na wyspach 

pod Miedzeszynem (Luniak i in. 2001; potem te wyspy zniszczono w ramach prac 

hydrotechnicznych). W latach 90. XX wieku kilkanaście par zagnieździło się na dalbach 

w porcie na Żeraniu (Luniak i in. 2001; P. Matyjasiak, niepubl. materiały własne). Mewa 

pospolita od lat zmniejsza swą liczebność terenie Europy, gdzie koncentruje się jej światowa 

populacja lęgowa. 

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus należy do najnowszych nabytków 

w awifaunie środkowej Wisły – jej pierwsze lęgi na wiślanych wyspach stwierdzono na początku 
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lat 80. XX wieku (Nawrocki i Wesołowski 1984; Tomiałojć 1990). Wisła środkowa stanowi 

dla niej główną ostoję lęgową w Polsce; gnieździ się tutaj do 50% krajowej populacji tego 

gatunku (Tabela 1). W 2009 roku znaczna część wiślanej populacji mew czarnogłowych 

(do 40%) zagnieździła się nad Wisłą Warszawską (Tabela 1; Kot i in. 2009). Lęgi te miały 

miejsce na wyspach na południowym fragmencie Wisły Warszawskiej (prawdopodobnie 

dlatego, że blisko było stąd do składowiska odpadów komunalnych w Łubnej, które stanowiło 

bogate żerowisko dla wielu gatunków mew). 

Sieweczka obrożna i sieweczka rzeczna Charadrius dubius to gatunki zasiedlające 

zarówno wyspy i ławice w nurcie Wisły, jak i piaszczyste brzegi rzeki oraz rozmaite rozległe, 

zapiaszczone powierzchnie z ubogą roślinnością zielną, znajdujące się w międzywalu i poza 

wałami przeciwpowodziowymi. Środkowa Wisła jest ważną ostoją lęgową jedynie dla sieweczki 

obrożnej – gnieździ się tutaj do 40% krajowej populacji tego gatunku (Tabela 1). W 2009 roku 

na warszawskim odcinku Wisły stwierdzono zaledwie 7% par lęgowych zasiedlających 

środkową Wisłę (Kot i in. 2009). Odzwierciedla to znany fakt, iż gatunek ten w okresie lęgowym 

zdecydowanie unika odcinków rzeki biegnących przez miasta (Bukaciński i in. 1994). Niewielka 

populacja (do 3 par) gniazdowała na wiślanych wyspach znajdujących się w granicach miasta 

Warszawy jeszcze w latach 80. XX wieku, po czym zanikła (Luniak i in. 2001). Z kolei dla 

sieweczki rzecznej środkowa Wisła nie stanowi istotnego w skali kraju miejsca lęgów – 

regularnie gniazduje tutaj jedynie 10-15% krajowej populacji tego gatunku (Tabela 1). 

Jednocześnie sieweczka rzeczna w okresie lęgowym nie unika odcinków rzeki biegnącej 

przez miasta (Bukaciński i in. 1994). Potwierdzają to badania z 2009 roku, kiedy to nad Wisłą 

Warszawską stwierdzono około 12% populacji lęgowej wykazanej nad środkową Wisłą 

(Kot i in. 2009). Większości stwierdzeń dokonano jednak na peryferyjnych odcinkach Wisły 

Warszawskiej (Kot i in. 2009; por. Luniak i in. 2001). 

Bardzo cennym siedliskiem są wysokie, urwiste skarpy wiślanych brzegów. Stanowią 

one dogodne siedlisko lęgowe dla trzech chronionych gatunków ptaków: brodźca piskliwego 

Tringa hypoleucos, zimorodka Alcedo atthis i brzegówki Riparia riparia (Fot. 12). Gatunki 

te występują nad Wisłą Warszawską, lecz niemal wyłącznie na odcinkach peryferyjnych – 

poniżej Portu Żerańskiego i powyżej Mostu Siekierkowskiego (Luniak i in. 2001; STOP 2007-

2011; Kot i in. 2009). 
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Tabela 1. Liczba par lęgowych wybranych gatunków ptaków, istotnych z punktu widzenia 

realizacji projektu „WisłaWarszawska.pl”, występujących na środkowej Wiśle i na warszawskim 

odcinku Wisły (Wisła Warszawska). Podano, jaki udział w krajowej populacji lęgowej 

poszczególnych gatunków ma ich populacja nad środkową Wisłą, a także udział, jaki 

populacja zasiedlająca Wisłę Warszawską ma w populacji Doliny Wisły Środkowej 

(dane liczbowe za Sikora i in. 2007; Bukaciński i Bukacińska 2008; Kot i in. 2009; Wilk 

i in. 2010). W tabeli podano również dane określające status ochronny poszczególnych 

gatunków. Pckz – gatunki zamieszczone w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” 

(Głowaciński 2001). VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie, NT – 

gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia. Europa – określa status zagrożenia 

gatunku na terenie Europy (Birdlife International 2004, 2012). S (Secured) – 

nie zagrożony, D (Depleted) – gatunek aktualnie zmniejszający swą liczebność, V – 

gatunek wysokiego ryzyka. SPEC – gatunki szczególnej troski na poziomie europejskim 

(Birdlife International 2004). SPEC 1 obejmuje gatunki ptaków zagrożone globalnie; 

SPEC 2 – gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym, których populacja lęgowa jest 

skoncentrowana (ponad 50%) w Europie; SPEC 3 – gatunki o niekorzystnym statusie 

ochronnym, nie skoncentrowane (do 50%) w Europie. Berno – gatunki chronione 

na mocy Konwencji Berneńskiej, która dotyczy wspólnej europejskiej ochrony gatunków 

zagrożonych i ginących oraz ich siedlisk. Pogrubioną czcionką zaznaczono gatunki 

kwalifikujące OSO Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” do rangi ostoi ptaków 

o znaczeniu międzynarodowym. 

Gatunek 

Liczba par lęgowych Stan zagrożenia 

P
o

p
u

la
cj

a 
k

ra
jo

w
a 

W
is

ła
 ś

ro
d

k
o

w
a 

 

(%
 p

o
p

u
la

cj
i 

k
ra

jo
w

ej
) 

W
is

ła
 ś

ro
d

k
o

w
a 

w
 2

0
0

9
r.

 

W
is

ła
 W

ar
sz

aw
sk

a 

w
 2

0
0

9
r.

 (
%

 p
o

p
u

la
cj

i 

W
is

ły
 ś

ro
d

k
o

w
ej

) 

Pckz Europa SPEC Berno 

Derkacz 
Crex crex 

30000-

45000 

>112 

(<1) 
>67 

2  

(3) 
 V 1 * 

Sieweczka rzeczna 

Charadrius dubius 3000-4000 
400-500 

(10-15) 
210-255 

29 

(12,5) 
 S  * 

Sieweczka obrożna 

Charadrius hiaticula 
350-400 

120-150 

(30-40) 
150-160 

10  

(7) 
VU S  * 

Mewa czarnogłowa 
Larus 

melanocephalus 
30-40 

10-20  

(20-50) 
20 8 (40)  S  * 

Śmieszka 

Chroicocephalus  

ridibundus 

110000-

120000 

7000-

11000  

(7-8) 

10200-

11200 

6000 

(50) 
 S  * 

Mewa siwa  

Larus canus 2100-2500 
1600-1800 

(75-95) 
700-815 

31  

(4) 
 D 2 * 

Rybitwa rzeczna  
Sterna hirundo 

4000-4300 
1400-1600 

(35-40) 
1580-1730 91 (5,5)  S  * 

Rybitwa białoczelna  
Sternula albifrons 

800-900 
450-550 

(50-70) 
480-540 57 (11) NT D 3 * 
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Fot. 12. Urwisty brzeg Wisły z kolonią lęgową brzegówki Riparia riparia Okolice Dziekanowa 

Polskiego (P. Matyjasiak). 

 
Fot. 13. Przelotne rybitwy czarne Chlidonias niger odpoczywają na ławicy piaszczystej. Okolice 

Zakroczymia (P. Matyjasiak). 
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Fot. 14. Bobry Castor fiber silnie modyfikują środowisko brzegów i międzywala Wisły. Dolina 

rzeki jest dla nich ważnym korytarzem migracyjnym (P. Matyjasiak). 

 

 
Fot. 15. Odnowienie łęgu topolowego (głównie topola biała Populus alba) na dawnych łąkach 

w międzywalu Wisły pod Dziekanowem Polskim (P. Matyjasiak). 
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Fot. 16. Wyspy zarastające zaroślami wierzbowymi. Dawniej była tutaj duża kolonia lęgowa 

mew i rybitw. Okolice Rajszewa (P. Matyjasiak). 

 

Gatunkiem spotykanym zarówno na wyspach wiślanych, jak i w obrębie międzywala jest 

derkacz Crex crex. Nie jest on ściśle związany z korytem rzeki – podczas inwentaryzacji 

prowadzonych na przestrzeni ostatnich 30 lat na wyspach środkowej Wisły notowano około 10 

odzywających się samców derkacza. Więcej samców stwierdzano na obszarze międzywala – 

do 70-120 (Kot i in. 2009). Tym niemniej nad środkową Wisłą gniazduje znikoma część 

krajowej populacji derkacza (Tabela 1). Gatunek ten jest związany z zalewowymi łąkami 

w dolinach rzek (Zieliński 2004). Niestety, w Dolinie Środkowej Wisły to cenne siedlisko należy 

do rzadkości. Jest tak dlatego, że środkowa Wisła została ujęta w bardzo ciasny gorset 

obwałowań. W efekcie, większość obszaru doliny została odcięta od rzeki, pozbawiona 

regularnych wiosennych zalewów i intensywnie zagospodarowana rolniczo lub zabudowana. 

Pojawia się pilna potrzeba, by objąć ochroną pozostałe obszary zalewowych łąk w dolinie rzeki. 

Nad Wisłą Warszawską, na prawym brzegu na wysokości Miedzeszyna leży mocno 

zdegradowany fragment nadwiślańskich łąk (obszar tzw. Wieloryba), gdzie jeszcze znajduje się 

siedlisko dogodne dla derkacza. W 2009 roku wykazano tam co najmniej jednego odzywającego 

się samca (Kot i in. 2009). W latach 90. XX wieku słyszano tam do 10 samców (Luniak i in. 

2001). Obecnie, w sprzyjających warunkach wilgotnościowych tamtejsza populacja może liczyć 

do kilku samców (STOP 2007-2011). Inne cenne gatunki, zasiedlające zbiorowiska zaroślowe 

z rozproszonymi pojedynczymi drzewami lub grupami drzew na terenie wysokich wysp 

i w międzywalu, to gąsiorek Lanius collurio, jarzębatka Sylvia nisoria i remiz Remiz pendulinus. 

Ptaki te koncentrują się na peryferyjnych fragmentach Wisły Warszawskiej (Luniak i in. 2001; 

STOP 2007-2011; Kot i in. 2009). Liczne stanowiska gąsiorka i jarzębatki stwierdzono 

w 2009 roku na tarasie zalewowym na wysokości Miedzeszyna (Wieloryb) (Kot i in. 2009). 
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Najcenniejszym – obok piaszczystych wysp i ławic w korycie – elementem układu 

przyrodniczego doliny Wisły jest bogata awifauna dobrze zachowanych lub regenerujących się 

drzewostanów łęgowych, szczególnie tych w wyższych klasach wiekowych drzew (Tomiałojć 

i Dyrcz 1993). W najlepiej zachowanych, starych drzewostanach łęgowych bogactwo gatunkowe 

i zagęszczenia poszczególnych gatunków osiągają bardzo wysokie wartości, pozwalające 

na postawienie nadwiślańskich łęgów w jednym rzędzie z pierwotnymi drzewostanami Puszczy 

Białowieskiej (Tomiałojć i in. 1984;  Kowalski 1997; Malina 1998; Keller i in. 2000; Tusiński 

2000). W skład awifauny starszych płatów łęgów wchodzą takie cenne gatunki, jak dzięcioł 

średni Dendrocopos medius i dzięcioł czarny Dryocopus martius. W obrębie większych, starych 

drzewostanów łęgowych gniazda zakładają bocian czarny Ciconia nigra i bielik Haliaeetus 

albicilla. W wielu płatach łęgów, również tych położonych na wyspach, gnieżdżą się pozostałe 

gatunki ptaków szponiastych (Kowalski 1997; Malina 1998; Filipiak 2004; STOP 2007-2011; 

P. Matyjasiak, R. Kraska, A. Olszewski, M. Sidelnik, niepublikowane materiały własne). 

Na tle zespołów ptaków lęgowych stwierdzanych w typowych łęgach nadwiślańskich, 

zespół ptaków zadrzewień łęgowych położonych na silnie zurbanizowanym, miejskim odcinku 

Wisły w Warszawie (pomiędzy mostem Gdańskim a Mostem Siekierkowskim) wygląda bardzo 

ubogo (Gorzelski i in. 1994). Liczba gatunków stanowi tutaj zaledwie jedną trzecią wartości 

stwierdzanej w łęgach znajdujących się na terenach niezurbanizowanych. Zespół ten jest 

zdominowany przez gatunki pospolite i synantropijne, osiągające tutaj bardzo wysokie 

zagęszczenia (stąd zagęszczenie całego zespołu jest bardzo wysokie; może być nawet wyższe niż 

na terenie niezurbanizowanym). Uwagę zwraca duże zagęszczenie ptaków krukowatych – wrony 

Corvus corone i sroki Pica pica – które na terenie zurbanizowanym należą do grupy 

dominantów. Gatunki te są poważnymi drapieżnikami gniazdowymi ptaków gnieżdżących się 

na wyspach w nurcie rzeki i na jej piaszczystych brzegach (m.in. mew, rybitw i sieweczek). 

W terenie zurbanizowanym krukowate osiągają zagęszczenia dziesięciokrotnie wyższe 

od stwierdzanych na odcinkach Wisły położonych poza Warszawą (Gorzelski i in. 1994; 

Kowalski 1997; Malina 1998). 

Poza funkcją siedliska lęgowego, dolina Wisły pełni również funkcję korytarza 

ekologicznego, który umożliwia ptakom migrację i dyspersję. Funkcję tą pełni również 

w odniesieniu do wszystkich innych organizmów – ssaków, gadów, płazów, ryb, minogów, 

bezkręgowców, roślin, grzybów i pozostałych form życia (Gacka-Grzesikiewicz 1995; 

Matuszkiewicz i Roo-Zielińska 2000). Skuteczna ochrona korytarzy ekologicznych jest 

niezbędnym elementem działań ochroniarskich (Hilty i in. 2006). Wymóg ochrony korytarzy 

ekologicznych wynika z wielu aktów prawnych krajowych i wspólnotowych, umów i konwencji 

międzynarodowych dotyczących ochrony przyrody (Pchałek i in. 2011). Dla ptaków, 

które przeważnie migrują na skrzydłach, dolina Wisły jest korytarzem nieciągłym typu stepping 

stones (elementem szeregu siedlisk przestankowych). Wiele gatunków ptaków (np. drobne 

wróblowe) migruje szlakami o kierunku niezgodnym z kierunkiem dolin rzek. Inne zaś 

(niektóre gatunki ptaków wodnych), często wędrują wzdłuż dolin dużych rzek. Piaszczyste 

i muliste brzegi i ławice w nurcie, płycizny, łąki zalewowe, płaty wiklin nadrzecznych i łęgów, 

a także wody rzeki stanowią dla ptaków miejsce, gdzie można zatrzymać się, wypocząć 

i uzupełnić rezerwy energetyczne niezbędne do kontynuowania wędrówki (Fot. 13). Migrujące 

ptaki często „jednym skokiem” pokonują duże odległości zanim zatrzymają się na wypoczynek 
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w dogodnym, obfitującym w pokarm i bezpiecznym miejscu (np. ptaki siewkowce, wróblowe). 

Następnie kontynuują wędrówkę, by zatrzymać się na kolejnym, odległym przystanku. 

Na przystankach tych często tworzą się bardzo duże, wielogatunkowe zgrupowania. Przykładem 

miejsc dużych koncentracji przelotnych ptaków są ujścia rzek, rozległe rozlewiska 

na nadrzecznych łąkach oraz duże kompleksy wiklin i łęgów w dolinach większych rzek. 

Niektóre gatunki (np. rybitwy i rybołowy), często migrują wzdłuż rzek i żerują zarazem, 

nie tworząc nad wodami śródlądowymi większych zgrupowań. 

W dolinie środkowej Wisły rozmieszczenie migrujących ptaków wodno-błotnych 

w okresie przelotu wiosennego i jesiennego jest ciągłe, lecz wyraźnie nierównomierny jest 

rozkład liczebności na kolejnych odcinkach rzeki poszczególnych gatunków ptaków i całego 

zgrupowania (Kot i in. 2009). Sugeruje to, że jakość poszczególnych fragmentów Wisły jako 

miejsca postoju migrujących ptaków wodno-błotnych (wyrażająca się dostępnością zasobnych 

i bezpiecznych żerowisk) jest dość zróżnicowana. Szczególnie rzuca się w oczy mała liczebność 

migrantów na odcinku Wisły biegnącym przez silnie zurbanizowane tereny Warszawy 

(Kot i in. 2009). Zjawisko to nie oznacza, że w tym miejscu korytarz migracyjny tych ptaków 

jest przerwany (korytarze migracyjne uskrzydlonych organizmów nie muszą być ciągłe; 

w przypadku wędrownych ptaków z zasady mają one charakter nieciągły – stepping stones). 

Bardziej intensywne obserwacje (Luniak i in. 2001; STOP 2007-2011) ujawniają obecność 

niewielkiej liczby przelotnych ptaków siewkowców, blaszkodziobych i innych ptaków wodnych 

także na miejskim odcinku Wisły. Tak więc w przypadku ptaków wodno-błotnych, 

wykorzystujących jako miejsca wypoczynku i żerowania siedliska obecne w nurcie i na brzegach 

rzeki (wyspy i ławice piaszczyste, płycizny i muliste brzegi rzeki), nie ma znaczenia ciągłość 

korytarza migracyjnego w znaczeniu ciągłości struktur wykorzystywanych przez przelotne ptaki 

w celu wypoczynku i żerowania. Natomiast krytyczne znaczenie może mieć dla nich tworzenie 

przez ludzi barier przestrzennych, takich jak farmy wiatrowe, mosty pylonowe, napowietrzne 

linie przesyłowe energii elektrycznej. 

Dla pewnych gatunków ptaków ciągłość korytarza migracyjnego, wyrażona ciągłością 

struktur przestrzennych, takich jak zarośla i zadrzewienia, może mieć istotne znaczenie. Będą to 

gatunki osiadłe, charakteryzujące się wybitnie małą mobilnością. Przykładem jest dzięcioł średni 

Dendrocopos medius, zasiedlający stare drzewostany łęgów nadrzecznych. Jako gatunkowi 

osiadłemu, korytarze ekologiczne są mu niezbędne nie tyle do wędrówek, ile do dyspersji 

(do rozprzestrzeniania się młodych osobników poszukujących do osiedlenia się nie zajętego 

siedliska). Dzięcioł średni zwykle przemieszcza się na niewielkie odległości (Pasinelli 2003). 

By istniała łączność ekologiczna pomiędzy lokalnymi populacjami tego gatunku, muszą one być 

połączone pasmami w miarę ciągłych zadrzewień (najlepiej łęgowych lub grądowych), najlepiej 

w wyższych klasach wiekowych drzew. Ciągłość korytarza ekologicznego doliny Wisły może 

mieć znaczenie także dla ptaków migrujących, ale nie będących wytrwałymi lotnikami 

(takich jak sikory Parus sp. i raniuszki Aegithalos caudaus). Jest ona szczególne ważna 

w przypadku czworonogów ziemnowodnych (takich jak wydra i bóbr). Z uwagi na powyższe 

rozważania, głęboko słuszne są apele o zachowanie ciągłości pasa tzw. łęgów praskich, 

(ciągnącego się wzdłuż prawego, praskiego brzegu Wisły Warszawskiej), a także krytyka 

aktualnego sposobu zagospodarowania tych łęgów (Wysocki i in. 2008; Luniak 2012). 
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Podsumowując powyższe rozważania warto odwołać się do wyników waloryzacji 

przyrodniczej doliny środkowej Wisły na odcinku od ujścia Pilicy do ujścia Narwi, 

przedstawionej w opracowaniu pod redakcją Matuszkiewicza i Roo-Zielińskiej (2000). 

W waloryzacji tej wzięto pod uwagę ogólne warunki przyrodnicze panujące na tym odcinku 

Wisły, a także kryteria szczegółowe – występowanie cennych zbiorowisk roślinnych oraz 

charakterystyki zgrupowań ryb, ptaków, ssaków i bezkręgowców. Jednym z kryteriów 

waloryzacji była możliwość pełnienia przez obszar doliny Wisły funkcji korytarza 

ekologicznego. Pod uwagę brano m.in. ilość i rozmieszczenie siedlisk dogodnych 

dla migrujących zwierząt oraz stan (jakość, stan ochrony) tych siedlisk. 

Biorąc pod uwagę sumaryczne walory ornitologiczne nurtu rzeki i międzywala (Keller 

i in. 2000), oba peryferyjne fragmenty Warszawskiej Wisły przedstawiają sobą bardzo wysoką 

wartość przyrodniczą. O wartości tej w przypadku fragmentu południowego (488-499 km) 

decyduje obecność dużych kolonii rybitw i mew na piaszczystych wyspach w nurcie rzeki. 

Natomiast o wysokich walorach fragmentu północnego (527-538 km) decyduje obecność 

cennych płatów łęgów, m.in. tych na wyspach pod Kępą Kiełpińską (rezerwat „Ławice 

Kiełpińskie”), a w niektórych latach również obecność kolonii lęgowych rybitw. Ten ostatni 

walor aktualnie traci na znaczeniu z powodu postępującej sukcesji roślinnej na dotychczasowych 

siedliskach lęgowych rybitw na odcinku rzeki pomiędzy 527 a 536 km. Autorzy waloryzacji 

ornitologicznej zwracają uwagę na znaczną wartość przyrodniczą, na tle silnie przekształconego 

obszaru śródmiejskiego tarasu Wisły, pasa wspomnianych już „łęgów praskich” 

(zob. też Wysocki i in. 2008). Również waloryzacje fitosocjologiczna, teriologiczna 

i entomologiczna wskazują na wysoką wartość przyrodnicza obu peryferyjnych fragmentów 

Wisły Warszawskiej, a także na unikatowość „łęgów praskich”. 

Waloryzacja syntetyczna, uwzględniająca ogół kryteriów (Gacka-Grzesikiewicz 2000; 

Matuszkiewicz 2000), wykazała ponadprzeciętne ogólne walory przyrodnicze południowego 

fragmentu Warszawskiej Wisły. Walory fragmentu północnego (poniżej 521 km) wypadły 

w tej ocenie nieco gorzej, o czym zadecydowały m.in. takie parametry, jak niższy stopień 

pokrycia międzywala zbiorowiskami roślinnymi o charakterze naturalnym oraz fatalny stan 

czystości wód Wisły (efekt działalności tzw. Kolektora Młocińskiego, wprowadzającego 

do Wisły nieoczyszczone ścieki komunalne z Warszawy). Parametry te określają stopień 

zrównoważenia krajobrazu (Matuszkiewicz 2000). W tej samej analizie wykazano jednak, 

że zrównoważenie krajobrazu na północnym fragmencie rzeki wymaga niewielkiej tylko 

przebudowy krajobrazu. Przebudowa ta właśnie ma miejsce. W następstwie ograniczenia 

rolniczego użytkowania międzywala trwa stopniowa regeneracja łęgów na terenie gmin 

Łomianki i Jabłonna (Fot. 15). Po zamknięciu „Kolektora Młocińskiego (w 2012 roku) i pełnym 

uruchomieniu warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”) powinna nastąpić znacząca 

poprawa stanu czystości wody w rzece. Pozostaje jeszcze odtworzenie bardzo pożądanego 

siedliska lęgowego mewowców na wyspach. Pozwoli to przywrócić właściwe proporcje 

kluczowych siedlisk i zwiększyć ogólną różnorodność siedliskową na tym fragmencie rzeki 

(Fot. 16). 
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2.2. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ROZMIESZCZENIE I LICZEBNOŚĆ RYBITW 

Ptaki, by pomyślnie odbyć lęgi, poszukują dogodnego dla siebie siedliska lęgowego. 

Siedlisko to powinno zapewnić bogatą bazę pokarmową i być zabezpieczone 

przed drapieżnikami, pasożytami, konkurentami i niesprzyjającymi czynnikami fizycznymi 

(takimi jak nadmierna wilgotność albo zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura). 

Rybitwa rzeczna posiada ogromny areał, rozciągający się od Arktyki po tropiki. Zasiedla 

wody słodkie i słone. Gniazdo zakłada najchętniej na terenach piaszczystych, żwirowych 

lub na płaskich skałach. Preferuje miejsca, gdzie pisklęta mogą ukryć się przed silnym słońcem 

lub drapieżnikami. Mogą to być kępy roślinności zielnej lub nisze pod kamieniami 

lub odłamkami skalnymi. Zasiedla plaże wysp i wybrzeży morskich, laguny i estuaria, skaliste 

wyspy na jeziorach, żwirownie, piaszczyste wyspy na rzekach i mało uczęszczane pastwiska 

w dolinach rzek. Unika miejsc z silnie rozwiniętą roślinnością (w zaawansowanym stadium 

naturalnej sukcesji roślinnej), gdzie przegrywa z mewami w konkurencji o miejsca lęgowe. 

Unika też miejsc narażonych na porywiste wiatry i ulewne deszcze. Gniazduje wszędzie tam, 

gdzie może znaleźć odpowiednie miejsce na gniazdo, i gdzie wcześniej osiedliły się inne 

osobniki tego gatunku (Becker i Ludwigs 2004). 

Z powodu utraty naturalnego siedliska lęgowego, gatunek ten w ostatnich latach coraz 

częściej gnieździ się w miejscach utworzonych przez człowieka. Szczególnie często jest 

to obserwowane w krajach Europy Zachodniej. Przykładem może być gnieżdżenie się 

w kopalniach piachu lub żwiru, zalanych wodą wyrobiskach kopalnianych, na betonowych 

konstrukcjach, takich jak falochrony portowe, na sztucznych betonowych wysepkach 

na jeziorach. Interesującym przykładem tego zjawiska jest coraz częściej w ostatnich latach 

obserwowane gnieżdżenie się rybitw rzecznych na dachach budynków. Zanotowano tam kolonie 

liczące nawet kilkaset par. Rybitwy rzeczne akceptują również, betonowe budowle 

hydrotechniczne, sztuczne wyspy. Zajmują również barki i inne pływające konstrukcje, 

które stosuje się jako zastępcze siedlisko lęgowe w programach czynnej ochrony gatunkowej 

(Becker i Ludwigs 2004). 

Rybitwa białoczelna gnieździ się na obszarze całej Palearktyki. Zasiedla wybrzeża 

i wyspy morskie, gdzie gniazduje na plażach. Często wnika w głąb lądu, gdzie zasiedla 

piaszczyste wyspy w nurcie większych rzek, a także jeziora, nad którymi znajduje się 

odpowiednie dla niej, piaszczyste siedlisko lęgowe. Gniazda zakłada na piaszczystym 

lub żwirowym podłożu, w pobliżu wody. Unika miejsc z pokrywą roślinną, aczkolwiek 

notowano gnieżdżenie się na spasanych pastwiskach nadrzecznych z niską trawą. Podobnie jak 

w przypadku poprzedniego gatunku, notowano gnieżdżenie się rybitwy białoczelnej 

na konstrukcjach zbudowanych przez człowieka, takich jak betonowe budowle portowe, 

a także na dachach budynków pokrytych warstwą żwiru (Fasola i in. 2002). Gnieżdżenie się 

na żwirowych dachach budynków jest ostatnio częste również u amerykańskiej rybitwy 

białoczelnej Sternula antillarum w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Zjawisko 

to jest efektem utraty przez te rybitwy naturalnego siedliska lęgowego na piaszczystych brzegach 

i wyspach rzecznych oraz plażach morskich (Fot. 17; DeVries i Forys 2004; Suncoast Shorebird 

Partnership, http://www.suncoastshorebirdpartnership.org). 
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Fot. 17. Przygotowanie kryjówek dla piskląt amerykańskiej rybitwy białoczelnej Sternula 

antillarum na dachu budynku,  gdzie wkrótce powstanie kolonia lęgowa. Floryda, USA 

(Suncoast Shorebird Partnership, http://www.suncoastshorebirdpartnership.org). 

 

Nad Wisłą obydwa gatunku rybitw gnieżdżą się prawie wyłącznie na niskich lub średniej 

wysokości piaszczystych wyspach i piaszczystych ławicach w nurcie rzeki (Wesołowski 1985). 

Preferują miejsca z nagim piachem, choć rybitwa rzeczna często zakłada gniazda w pobliżu 

lub nawet pośród rzadkich i niskich zarośli wierzbowych. Obydwa gatunki unikają gnieżdżenia 

się na bocznych odsypiskach (które przylegają do brzegu) nawet, gdy jest tam odpowiednie 

dla nich, piaszczyste podłoże. Unikają również miejsc uczęszczanych przez ludzi (którzy często 

wykorzystują wyspy jako miejsca rekreacji). Notowano przypadki gnieżdżenia się pojedynczych 

par rybitwy rzecznej na poprzecznych ostrogach na śródmiejskim odcinku Wisły w Warszawie 

(Wesołowski i in. 1984, 1985). 

Analizując rozmieszczenie i liczebność obu gatunków rybitw nad środkową Wisłą można 

łatwo zauważyć dwa charakterystyczne zjawiska: (i) wszędzie tam, gdzie w nurcie znajdują się 

odpowiednie wyspy, kolonie rybitw rozmieszczone są wzdłuż rzeki niemal równomiernie; 

(ii) kolonie lęgowe są niewielkie – do 50 par w przypadku rybitwy białoczelnej i do 150 par 

w przypadku rybitwy rzecznej (Wesołowski i in. 1984; Bukaciński i in. 1993). Kolonie mają 

niedużą wielkość nawet na bardzo rozległych wyspach (to nie rozmiary wyspy determinują 

wielkość kolonii lęgowej rybitw). Dla porównania, kolonie rybitwy rzecznej na morskich 

wyspach i plażach liczą od kilkuset (jak to niegdyś miało miejsce w Zatoce Gdańskiej; 

Tomiałojć 1990) do kilku tysięcy par (jak w przypadku kolonii nad Morzem Wattowym; Becker 

1998; Becker i Ludwigs 2004). W przypadku rybitwy białoczelnej kolonie nadmorskie liczą 

do kilkuset par. Należy tutaj wspomnieć, że obie rybitwy wycofały się z większości 

dotychczasowych stanowisk lęgowych na polskim wybrzeżu Bałtyku (w efekcie intensywnego 

zagospodarowania rekreacyjnego plaż morskich). 

http://www.suncoastshorebirdpartnership.org/


 

29 

Opisany wyżej wzorzec rozmieszczenia kolonii lęgowych obu rybitw, typowy dla doliny 

środkowej Wisły, jest efektem liniowego rozmieszczenia zasobów pokarmowych. Koryto Wisły, 

które stanowi podstawowe siedlisko żerowe rybitw, jest siedliskiem liniowym. Polujące rybitwy 

mogą latać tylko w dół lub w górę rzeki. Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku kolonii 

na wybrzeżu lub na wyspach morskich – tam siedlisko żerowe jest obiektem przestrzennym 

(rybitwy mogą latać w wielu możliwych kierunkach wokół kolonii). W efekcie, w promieniu 

równym odległości typowego lotu po pokarm (3-10 km w przypadku rybitwy rzecznej i 2-3 km 

w przypadku rybitwy białoczelnej), ptaki z kolonii nadmorskich mają do dyspozycji 

wielokrotnie większy obszar siedliska żerowego, niż ptaki z kolonii rzecznych. Dysponują więc 

znacznie większymi zasobami pokarmowymi. Dlatego właśnie kolonie nadmorskie mogą być 

znacznie większe niż nadrzeczne. W przypadku ptaków gnieżdżących się nad Wisłą, zasobność 

bazy pokarmowej wzrasta tam, gdzie w dolinie rzeki znajdują się starorzecza, jeziora, stawy 

rybne lub boczne dopływy (Fot. 18). 

 
Fot. 18. Jezioro Dziekanowskie – starorzecze Wisły, ważne miejsce żerowania rybitw i mew 

z lokalnej populacji (P. Matyjasiak). 

 

Ważnym czynnikiem determinującym liczebność wiślanych populacji rybitw jest 

również ich sukces reprodukcyjny, mierzony liczbą wychowanych młodych ptaków. 

Do najważniejszych czynników ograniczających sukces reprodukcyjny rybitw nad środkową 

Wisłą należą: wezbrania wód w okresie lęgowym (niszczące gniazda z jajami i powodujące 

większą śmiertelność piskląt), drapieżnictwo jaj i piskląt (m.in. przez lisa, ssaki łasicowate, ptaki 

krukowate i mewy, a w pobliżu osiedli ludzkich także przez szczura, kota i psa), wpływ 

człowieka (płoszenie, umyślne lub nieumyślne niszczenie gniazd przez ludzi biwakujących 

na wyspach wiślanych) (Becker 1998; Becker i Ludwigs 2004; Bukaciński i Bukacińska 2001). 

Wahania stanów wód Wisły wpływają negatywnie nie tylko na sukces reprodukcyjny 

ptaków (poprzez zalewanie gniazd z jajami lub pisklętami), ale również na dostępność 

odpowiednich siedlisk lęgowych. Typowy reżim hydrologiczny Wisły charakteryzuje się 

występowaniem wezbrań – wczesnowiosennych, związanych ze spływem wód roztopowych, 

i wczesnoletnich – związanych z masywnymi opadami w górskiej części zlewni, a także letnich 

niżówek. Drugą jego cechą charakterystyczną jest występowanie (mniej więcej naprzemienne) 
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serii lat z przewagą niskich stanów rzeki w okresie wiosennym i serii lat z przewagą wyżówek 

wiosną i wczesnym latem. 

Reżim hydrologiczny Wisły jest najważniejszym czynnikiem kształtującym siedliska 

lęgowe rybitw. Okresy charakteryzujące się przewagą wysokich stanów rzeki sprzyjają 

odkładaniu się na istniejących wyspach warstw piachu, co sprzyja zahamowaniu sukcesji 

roślinnej i odnawianiu siedliska lęgowego rybitw. Jednocześnie może nastąpić rozmycie 

przez rzekę części niższych wysp piaszczystych. Z kolei okresy z przewagą niżówek sprzyjają 

powstawaniu nowych niskich wysp w nurcie rzeki i odsypisk przy wysokich wyspach. Niestety 

wiążą się również z zrastaniem przez krzewy wierzby starszych aluwiów i piaszczystych wysp. 

W efekcie tych zjawisk, rybitwy zakładają kolonie lęgowe w wyżej położonych miejscach 

na wyspach w okresach wyżówek. Natomiast w okresach niżówek przenoszą się na niżej 

położone miejsca w sąsiedztwie wysp, a także na wynurzone ławice piaszczyste. Po dłuższym 

czasie bez większych wezbrań coraz większa część wiślanej populacji rybitw gnieździ się 

na niskich wyspach i ławicach piaszczystych (Bukaciński i Bukacińska 1994). Przenoszenie się 

ptaków w okresach suszy hydrologicznej na niższe siedliska lęgowe zlokalizowane w nurcie 

rzeki jest też formą obrony przez czworonożnymi drapieżnikami, które uzyskują wówczas łatwy 

dostęp do wysp. Niskie ławice położone w nurcie rzeki są na ogół trudno dostępne 

dla czworonogów. Powyższe informacje niosą ważne przesłanie dla projektu 

„WisłaWarszawska.pl”: realizując Działanie A.1 należy tworzyć kompleksy składające się 

z średniej lub wysokiej wyspy trwałej i położonej w jej pobliżu izolowanej ławicy piaszczystej. 

W latach z wysokim poziomem wody wiosną rybitwy będą gnieździć się na wyspie. Natomiast 

w latach z niskim wiosennym poziomem wody będą miały do dyspozycji również pobliską 

ławicę piaszczystą. 

Z drapieżnictwem gniazdowym ptaki zasiedlające siedliska rzeczne radzą sobie na dwa 

sposoby: (i) zakładają gniazda na wyspach odizolowanych od brzegu, niedostępnych 

dla czworonożnych drapieżników lądowych; (ii) gnieżdżą się kolonijnie, w miejscach dość 

oddalonych od drzew i krzewów, utrudniając w ten sposób ptasim drapieżnikom zbliżenie się 

do gniazd. W gromadzie, wiele par oczu szybciej dostrzeże drapieżnika. Wiele osobników 

wspólnie atakujących lub nękających drapieżnika ma większą szansę skutecznie zniechęcić go 

do rabowania gniazd (Becker i Ludwigs 2004). Kolonie rybitw na wiślanych wyspach nie są 

duże (z powodów przedstawianych wyżej). Pomimo to zbiorowa obrona gniazd 

przed drapieżnikami może być efektywna dzięki temu, że ptaki zazwyczaj tworzą kolonie 

wielogatunkowe. Rybitwy często zakładają kolonie na skraju kolonii mew (które wcześniej 

wiosną przystępują do lęgów). Często w otoczeniu kolonii mew i rybitw swoje gniazda zakładają 

obie sieweczki. 

Gnieżdżenie się w wielogatunkowych koloniach jest potencjalnie korzystne z uwagi 

na względne bezpieczeństwo przed wspólnymi drapieżnikami. Jednak wiążą się z nim rozmaite 

koszty. Jednym z nich jest drapieżnictwo mew (np. mewy siwej), które rabują rybitwom jaja 

i pisklęta. Problem ten w ostatnich latach zyskuje coraz większe znaczenie w związku z coraz 

liczniejszym gnieżdżeniem się na wyspach wiślanych dużych gatunków mew z kompleksu 

mewy srebrzystej (Larus argentatus sensu lato). 
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Rybitwy (podobnie jak mewy i sieweczki) zdecydowanie unikają wysp uczęszczanych 

przez ludzi, którzy pojawiają się licznie w celu rekreacji, hałasują, palą ogniska itp. Tolerują 

natomiast wędkarzy, o ile ci pojawiają się nielicznie, skupiają się na swoich wędkach 

i nie chodzą po całej wyspie. 

2.3. SELEKCJA SIEDLISK LĘGOWYCH PRZEZ MEWY I SIEWECZKI 

Mewa siwa nad Wisłą gnieździ się niemal wyłącznie na wyspach. Zajmuje zarówno 

pozbawione roślinności ławice piaszczyste, jak i wyspy pokryte trawą lub płatowo 

rozmieszczonymi zbiorowiskami innej roślinności zielnej (Wesołowski i in. 1985; Bukaciński 

i Bukacińska 1994; 2003). Preferuje miejsca z roślinnością, która tworzy osłonę wokół gniazda. 

Pojedyncze gniazda znajdowano na wystających z wody karpinach lub pniach drzew. Niekiedy 

zakłada gniazda na drzewach (np. na wierzbach, na bocznych gałęziach blisko pnia lub 

na wierzbach głowiastych). Coraz częstsze są przypadki gniazdowania na dachach budynków 

i na konstrukcjach stworzonych przez człowieka (np. na kominach i urządzeniach portowych). 

W Warszawie do lat 80. XX wieku gnieździła się na wyspie pod Miedzeszynem. W latach 90. 

zanotowano gniazdowanie niewielkiej liczby par tego gatunku na różnego rodzaju konstrukcjach 

(np. na urządzeniach Portu Żerańskiego, masztach linii przesyłowych energii elektrycznej, 

suwnicach, latarniach itp. Luniak i in. 2001). 

W dolinie Wisły śmieszka zakłada kolonie na stawach, jeziorach, starorzeczach, silnie 

podmokłych łąkach, torfowiskach i przede wszystkim na wyspach w nurcie rzeki. Na wiślanych 

wyspach preferuje miejsca porośnięte trawą lub inną roślinnością zielną, choć nie unika nagich 

wysp i ławic piaszczystych (Bukaciński i Bukacińska 1994; Cramp 1990). Kolonie chętnie 

zakłada w miejscach, gdzie w okolicy znajdzie dogodne żerowiska (np. tereny rolnicze, duże 

miasta, wysypiska odpadów komunalnych itp.). Często gniazduje na budowlach i konstrukcjach 

człowieka. W Warszawie jej kolonie znajdowały się na stawach i na wyspach na wysokości 

Miedzeszyna (Luniak i in. 2001). 

Wiślane populacje lęgowe sieweczki obrożnej i sieweczki rzecznej zasiedlają rozmaite 

otwarte tereny, piaszczyste lub skąpo porośnięte niską roślinnością zielną znajdujące się tarasie 

zalewowym (położone w pobliżu zbiornika płytkiej wody), na bocznych odsypiskach 

i na wyspach w nurcie rzeki. Często gniazdują w żwirowniach. Sieweczka obrożna zasiedla 

szeroki zakres tego typu siedlisk, w tym silnie spasane murawy pastwisk. Natomiast sieweczka 

rzeczna preferuje miejsca, gdzie dominują rozległe połacie gołego piachu lub żwiru 

(Cramp 1990; Chylarecki 2004a,b). 

2.4. ZASTĘPCZE SIEDLISKA LĘGOWE W CZYNNEJ OCHRONIE RYBITW 

Wobec kurczenia się areału naturalnych siedlisk rybitw, miedzy innymi na skutek 

regulacji rzek i rekreacyjnego zagospodarowania terenów nadwodnych (w tym plaż morskich), 

w wielu miejscach w Europie i na świecie tworzy się dla tych ptaków zastępcze siedliska 

lęgowe. Przykładem siedliska zastępczego są sztuczne wyspy budowane specjalnie dla rybitw 

(np. Zintl 1998). Inną, często stosowaną formą takiego siedliska są różnego rodzaju tratwy 

cumowane na stojących wodach jezior lub zbiorników zaporowych, albo na rzekach 

(Dunlop i in. 1991; Dienemann 1998; Loose 1998; Sudmann 1998; Wendeln i Becker 1998; 
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Collis i in. 2002). Niedawno zastosowano tą technikę również w Polsce (Ledwoń 2006; 

Walasz 2006; Pająkowski 2010; Fot. 19). „Tratwy” mogą przybierać różne formy: 

 barki zaadaptowanej na siedlisko dla rybitw; 

 pontonu; 

 pływającego pomostu; 

 prawdziwej tratwy zbudowanej z desek lub zaplecionej z gałęzi; 

 małych tratewek zbudowanych z gałęzi, wysłanych wodorostami i zaopatrzonych 

w pływaki z pustych plastikowych butelek po napojach. 

W miejscach, gdzie nie docierają pływy lub wysokie fale, stosuje się wielkie betonowe 

koryta wypełnione piachem i żwirem, ustawione na dnie zbiornika wodnego, niedaleko brzegu 

(np. na lagunie Banter Zee w Wilhelmshaven, Niemcy; Wendeln i Becker 1998). Biorąc 

pod uwagę coraz częstsze przypadki gnieżdżenia się rybitw na dachach budynków i innych 

wysokich konstrukcjach (Fasola i in. 2002; Becker i Ludwigs 2004; DeVries i Forys 2004), 

obiecujące wydaje się zastosowanie wzniesionej platformy (np. na palach) jako wariantu 

zastępczego siedliska lęgowego. Takie rozwiązanie dawałoby zabezpieczenie zarówno 

przed naziemnymi drapieżnikami, jak i wezbranymi wodami rzeki. Autorowi niniejszej 

ekspertyzy nie są znane projekty, w którym by zastosowano platformy dla rybitw. Projekt 

„WisłaWarszawska.pl” może być pierwszym takim projektem. 

Rybitwy rzeczne chętnie akceptują tratwy lub analogiczne konstrukcje, nawet, jeśli są 

one zlokalizowane blisko ludzi, a nawet w mieście (Wendeln i Becker 1998; Becker i Ludwigs 

2004) (wszystkie zacytowane tutaj przypadki gnieżdżenia się rybitw na dachach budynków 

dotyczyły miast). Powstające na nich kolonie osiągają imponujące zagęszczenia par lęgowych. 

Notowano na tratwach „patologicznie” wysokie zagęszczenia, nawet do 2 gniazd na metr 

kwadratowy, przy których głównym czynnikiem redukcji lęgów było porywanie piskląt 

przez sąsiadów, kończące się drapieżnictwem przez mewy. Zagęszczenie par lęgowych 

na tratwie nie powinno być wyższe niż 4 gniazda na 5 metrów kwadratowych 

(czyli 0,8 gniazda/metr kwadratowy; Sudmann 1998). Środkiem zapobiegającym agresywnemu 

zachowaniu ptaków dorosłych wobec piskląt, a także drapieżnictwu przez ptaki, są sztuczne 

kryjówki dla piskląt (Fasola i in. 2002). 

W przypadku dużych kolonii na tratwach zacumowanych na rzekach ważnym 

czynnikiem ograniczającym efektywność lęgów może być również niedobór pokarmu 

dla piskląt, szczególnie wczesnym latem, na początku okresu lęgowego (czynnik ten jest 

bezpośrednią przyczyną opisanych wyżej zjawisk agresji wewnątrzgatunkowej). Skutkiem tego 

jest duża śmiertelność piskląt, zmuszająca ptaki dorosłe do wyprowadzania lęgów zastępczych 

(Sudmann 1998). Jest to przesłanka, by nie tworzyć dużych skupień lęgowych rybitw 

w środowisku rzek. 
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Fot. 19. Kolonia rybitwy rzecznej na barce niskopokładowej, zacumowanej na Dolnej Wiśle 

koło Bydgoszczy (projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły; 

za Pająkowskim 2010). 

 

Rybitwy konkurują z mewami o siedlisko do rozrodu (Becker i Ludwigs 2004). Zjawisko 

to jest szczególnie dostrzegalne (i dotkliwe dla rybitw) w przypadku tratw, sztucznych wysp 

i innych zastępczych siedlisk lęgowych o niewielkiej powierzchni czynnej. Rozwiązaniem jest 

udostępnienie siedliska (wystawianie tratw na miejsce stałe) niedługo po powrocie rybitw 

z wiosennej wędrówki, gdy większość mew już ma lęgi (Collis i in. 2002). 

Podłoże na tratwach stanowi zwykle piach z rozsypaną na wierzchu warstwą żwiru. 

Roślinności nie ma w ogóle lub występują niskie, ścielące się rośliny albo rzadkie kępki trawy. 

Roślinność na tratwie pełni rolę schronienia przed słońcem dla piskląt. Tworzy też sprzyjający 

mikroklimat w gorące dni. Jednak nadmierny rozwój pokrywy roślinnej sprawia, że tratwa staje 

się coraz bardziej atrakcyjna dla mew, które są dla rybitw konkurentami o miejsca lęgowe 

(a często również drapieżnikami rabującymi jaja i pisklęta). Zamiast roślinności można 

zastosować kryjówki dla piskląt, wykonane z pustaków lub rurek drenażowych zagłębionych 

do połowy w podłoże (lub nawet małe domki z desek; Fot. 17) (Wendeln i Becker 1998). 

Powierzchnia czynna siedliska na tratwie powinna być otoczona niskim (30-40 cm) 

ogrodzeniem z siatki lub płyty pleksi (Wendeln i Becker 1998; Collis i in. 2002; i inne cytowane 

wyżej prace). Na barkach ogrodzeniem jest metalowa burta (30-40 cm wysokości). Ogrodzenie 

to ma za zadanie uniemożliwić pisklętom ucieczkę do wody, na przykład podczas kontroli tratwy 

przez osobę opiekującą się nią lub wizyty niepożądanych gości na łodzi. Ucieczka piskląt 

do rzeki z dużym prawdopodobieństwem skończyłaby się dla nich śmiercią. Pisklęta rybitw 

otrzymują wystarczającą ilość wody razem z pokarmem, więc zejście do wody nie jest im 

potrzebne. Jest ono wręcz niepożądane (prof. P. H. Becker, informacja listowna), 

ponieważ mogłoby posłużyć za wejście dla ziemnowodnych ssaków drapieżnych (norki 

amerykańskiej i szczurów). 
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W celu ochrony lęgowych rybitw przed ziemnowodnymi ssakami drapieżnymi (norka 

amerykańska, szczur), burty tratw powinny być zaopatrzone w fartuchy (czy też kołnierze) 

z blachy nierdzewnej. Za pomocą blaszanych kołnierzy powinny być również zabezpieczone 

wszelkie elementy konstrukcyjne łączące tratwę z lądem lub powierzchnią wody (cumy, 

przewody doprowadzające energię elektryczną, trapy itp.) (Becker 1998; Wendeln i Becker 

1998). 

Rybitwy szczególnie chętnie osiedlają się w miejscach już zajętych przez wcześniej 

przybyłe osobniki ich własnego lub pokrewnych gatunków (Fasola i in. 2002; Becker 

i Ludwigs 2004). Z uwagi na to, barki i tratwy dla rybitw często wyposaża się w urządzenia 

służące do wabienia dorosłych ptaków i stymulowania ich do osiedlenia się. Standardowo 

w tym celu stosuje się bałwanki (figurki gipsowe lub plastikowe imitujące ptaki dorosłe siedzące 

na gnieździe) i odtwarzane z magnetofonu nagrania głosów ptaków dorosłych odzywających się 

w kolonii lęgowej (Wendeln i Becker 1998; Becker i Ludwigs 2004; Collis i in. 2002). 

3. KONCEPCJA DOTYCZĄCA TWORZENIA SIEDLISK LĘGOWYCH 

Wszystkim lokalizacjom dla Działań A.1 i A.2, zaproponowanym przez Zamawiającego 

i przedstawionym na mapach w Załącznikach graficznych nr 2 i 3 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, nadano nazwy. Nazwy te zmieniały się w kolejnych opracowaniach cząstkowych 

ekspertyzy ornitologicznej. Nieco inne nazwy pojawiły się w ekspertyzie hydrauliczno-

hydrotechnicznej (Kuźniar 2012). Z uwagi na to przygotowano zestawienie ujednolicające 

nazewnictwo lokalizacji, które przedstawia Tabela 2. W lewej kolumnie tej tabeli znajdują się 

ostateczne nazwy poszczególnych lokalizacji. 

Tabela 2. Zestawienie ujednolicające nazewnictwo lokalizacji dla Działań A.1 i A.2, 

które stosowano w ekspertyzach ornitologicznej i hydrologicznej (Kuźniar 2012). Pierwszy człon 

numeru lokalizacji odpowiada numerowi działania, którego realizację w obrębie tej lokalizacji 

planuje się lub planowano (ale ostatecznie od niej odstąpiono). Lewa kolumna zawiera nazwy 

ostateczne, stosowane w finalnej wersji ekspertyzy ornitologicznej. 

 

Nazwa lokalizacji oraz jej numer 

(w nawiasie), na mapach 

w załącznikach graficznych nr 1 i 2 

do ostatecznej  wers j i  

ekspertyzy ornitologicznej  

Nazwa i numer lokalizacji używane 

we wstępnych (roboczych) wersjach 

ekspertyzy ornitologicznej oraz 

odpowiadający im numer (w nawiasie) 

w ostatecznej wersji tej ekspertyzy 

Nazwa lokalizacji 

w ekspertyzie 

hydrauliczno-

hydrotechnicznej 

(Kuźniar 2012) 

Lokalizacje dla Działań A1 i A2 uwzględnione w niniejszym opracowaniu 

1. Rajszew (A1-1, A1-2, A2-1) Rajszew I A1-1 (A1-1) 

Rajszew II A1-2 A i B (A1-2) 

Rajszew 

2. Łomianki Dolne (A1-3, A2-2) Łomianki Dolne A2-1 (A1-3, A2-2) 

Łomianki Dolne II – anulowana 

Kępa Kiełpińska 

3. Łomianki Dolne Piaskarnia A 

(A2-3) 

Łomianki Dolne Piaskarnia A  

A2-2 (A2-3) 
 



 

35 

Nazwa lokalizacji oraz jej numer 

(w nawiasie), na mapach 

w załącznikach graficznych nr 1 i 2 

do ostatecznej  wers j i  

ekspertyzy ornitologicznej  

Nazwa i numer lokalizacji używane 

we wstępnych (roboczych) wersjach 

ekspertyzy ornitologicznej oraz 

odpowiadający im numer (w nawiasie) 

w ostatecznej wersji tej ekspertyzy 

Nazwa lokalizacji 

w ekspertyzie 

hydrauliczno-

hydrotechnicznej 

(Kuźniar 2012) 

4. Łomianki Dolne Piaskarnia B 

(A2-4) 

Łomianki Dolne Piaskarnia B  

A2-3 (A2-4) 
 

5. Kępa Potocka (A2-5) Kępa Potocka A1-3 (A2-5)  

6. Golędzinów (A1-4, A1-5, A2-6) Golędzinów A1-4 (A1-4), A1-5 (A1-5) Golędzinów 

7. Ogród Zoologiczny (A2-7) ZOO Warszawa A1-5 (A2-7)  

8. Port Praski (A2-8) Port Praski A1-6 (A2-8)  

9. Stadion Narodowy (A2-9) Stadion Narodowy A1-7 (A2-9)  

10. Kępa Gocławska (A2-10) Kępa Gocławska A1-8 (A2-10)  

11. Piaskarnia Siekierki  

A1-6, A2-11) 

Piaskarnia Siekierki  

A1-9, A1-6 (A1-6) 

Port WZEK 

12. Miedzeszyn (A1-7, A1-8,  

A2-16) 

Stara Wisła I A1-7 (A1-7) 

Stara Wisła II A1-8 (A1-8) 

Miedzeszyn 

13. Stara Wisła (A2-12) Stara Wisła A1-10 (A2-12)  

14. Zawady (A1-9, A1-10, A2-13) Zawady  

A1-11 (A1-9, A1-10) A2-6 (A2-13) 

Zawady 

Lokalizacje odrzucone na etapie wstępnej waloryzacji (nie uwzględnione w tym opracowaniu) 

15. Nadwiśle (A2-14) Nadwiśle A1-12  

16. Kępa Zawadowska (A2-15) Kępa Zawadowska A1-13  

 

3.1. OPTYMALNE LOKALIZACJE DLA DZIAŁAŃ A.1, A.2 I A.3 

W efekcie waloryzacji wariantów lokalizacji Działania A.1 i A.2 wybrano sześć 

lokalizacji dla Działania A.1. Listy rankingowe tych lokalizacji (od najbardziej do najmniej 

obiecujących) wraz podaniem optymalnego przeznaczenia każdej z nich przedstawia Tabela 3. 

Preferowane lokalizacje to Rajszew, Zawady i Piaskarnia Siekierki. 

W efekcie tej samej waloryzacji wybrano osiem lokalizacji dla Działania A.2. Listy 

rankingowe tych lokalizacji (od najbardziej do najmniej obiecujących) wraz podaniem 

optymalnego przeznaczenia każdej z nich przedstawia Tabela 4. Preferowane lokalizacje 

to Rajszew, Łomianki Dolne, Łomianki Dolne Piaskarnia B i Zawady. Metodykę waloryzacji 

wariantów lokalizacji dla obu działań przedstawiono w części 3.5. (poniżej). 
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Trzy odrzucone lokalizacje, które Zamawiający wytypował do Działania A.2 – „Port 

Praski”, „Stadion Narodowy” i „Kępa Gocławska” – powinny zostać objęte programem 

zarządzania roślinnością międzywala, który zakłada realizację funkcji przeprowadzania 

wysokich wód i rekreacyjnej międzywala, przy jednoczesnym zachowaniu jego podstawowych 

funkcji przyrodniczych, w tym siedliskowych (zob. część 4.2). 

Tabela 3. Lista rankingowa 6 lokalizacji potencjalnych wysp trwałych i ławic piaszczystych 

(w kolejności od najlepiej do najgorzej rokującej), wraz z podaniem optymalnego przeznaczenia 

każdej z nich w ramach Działania A.1. w projekcie „WisłaWarszawska.pl”. 

Nazwa lokalizacji (kursywą) oraz 

jej numer (w nawiasie) na mapach 

w załączniku graficznym nr 1 

do niniejszej ekspertyzy 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Ranga Optymalne przeznaczenie 

Rajszew (A1-1, A1-2 A, B, C) 5 1 
izolowana wyspa trwała (A1-1), izolowana 

ławica piaszczysta (A1-2 A, B, C) 

Zawady (A1-9, A1-10) 4 3 

izolowana wyspa trwała (A1-9), izolowana 

ławica piaszczysta (A1-10), stanowisko barek 

lub platform (Działanie A.3) 

Łomianki Dolne (A1-3) 4 3 
Odtwarzanie odsłoniętych brzegów rzeki 

(Działanie A.2, lokalizacja A2-2) 

Miedzeszyn (A1-7, A1-8) 4 3 
izolowana wyspa trwała (A1-7), izolowana 

ławica piaszczysta (A1-8) 

Piaskarnia Siekierki (A1-6) 3 5 
izolowana wyspa trwała (A1-6), stanowisko 

barek lub platform (Działanie A.3) 

Golędzinów (A1-4, A1-5) 0 6 

izolowana wyspa trwała (A1-4), izolowana 

ławica piaszczysta (A1-5), stanowisko barek 

lub platform (Działanie A.3) 
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Tabela 4. Lista rankingowa 8 lokalizacji potencjalnych miejsc przeznaczonych do odtwarzania 

odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki (w kolejności od najlepiej do najgorzej 

rokującej), wytypowanych do realizacji Działania A.2. w projekcie „WisłaWarszawska.pl”. 

Nazwa lokalizacji (kursywą) oraz 

jej numer (w nawiasie) na mapach 

w załączniku graficznym nr 2 

do niniejszej ekspertyzy 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 
Ranga Optymalne przeznaczenie 

Rajszew (A2-1 A, B, C) 6 2,5 
odtwarzanie odsłoniętych mulistych, 

piaszczystych brzegów rzeki – wariant najlepszy 

Łomianki Dolne (A2-2) 6 2,5 
odtwarzanie odsłoniętych mulistych, 

piaszczystych brzegów rzeki – wariant najlepszy 

Łomianki Dolne Piaskarnia B 

(A2-4) 
6 2,5 

odtwarzanie odsłoniętych mulistych, 

piaszczystych brzegów rzeki – wariant najlepszy 

Zawady (A2-13 A, B, C) 6 2,5 
odtwarzanie odsłoniętych mulistych, 

piaszczystych brzegów rzeki – wariant najlepszy 

Golędzinów (A2-6) 3 6,5 
odtwarzanie odsłoniętych mulistych, 

piaszczystych brzegów rzeki 

Ogród zoologiczny (A2-7) 3 6,5 
odtwarzanie odsłoniętych mulistych, 

piaszczystych brzegów rzeki 

Piaskarnia Siekierki (A2-11) 3 6,5 
odtwarzanie odsłoniętych mulistych, 

piaszczystych brzegów rzeki 

Stara Wisła (A2-12) 3 6,5 
odtwarzanie odsłoniętych mulistych, 

piaszczystych brzegów rzeki 

 

3.2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA LOKALIZACJI DLA DZIAŁAŃ A.1 I A.2 

Poniżej przedstawiono założenia odnośnie proponowanej koncepcji zagospodarowania 

najbardziej obiecujących lokalizacji dla Działań A.1 i A.2, które zostały wyłonione w trakcie 

waloryzacji poszczególnych waloryzacji wariantowych. 

Prawie we wszystkich lokalizacjach przewidzianych do zagospodarowania w ramach 

Działania A1, planowane są również prace z zakresu Działania A.2. Z uwagi na to poniższe 

opracowanie przedstawiono według następującego schematu: 

 analizowane lokalizacje (wymienione w Tabeli 3 lub 4.) uszeregowano w kolejności 

zgodnej z ich położeniem wzdłuż Wisły, w kierunku w górę rzeki; 

 omawiając kolejne lokalizacje przedstawiono ich walory i zakres niezbędnych robót 

w odniesieniu do obu działań – najpierw Działania A.1, potem Działania A.2; 

 przedstawiono argumenty przemawiające za i przeciw poszczególnym lokalizacjom 

w odniesieniu do celów działań A.1 i A.2. 

Tak więc poniższa analiza obejmuje 9 lokalizacji. Załącznik graficzny nr 1 dotyczy robót 

planowanych w ramach Działania A.1 („Tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic 

piaszczystych”). Załącznik graficzny nr 2 dotyczy robót planowanych w ramach Działania A.2 

(„Odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki”). 
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 3.2.1. Rajszew 

A) OPTYMALNE PRZEZNACZENIE LOKALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ A.1 I A.2 

 Potencjalna izolowana wyspa trwała – lokalizacja A1-1 (12,5 ha) 

 Potencjalna ławica piaszczysta – lokalizacja A1-2 A, B i C (zaproponowano 

utworzenie trzech ławic piaszczystych o łącznej pow. 9,5 ha, stowarzyszonych 

z wyspą trwałą) 

 Odtwarzanie odsłoniętych, mulistych i piaszczystych brzegów rzeki – 

lokalizacja A2-1 A, B i C (ogółem 8,7 ha) 

Plan lokalizacji oraz miejsca wykonania robót w jej obrębie ukazują Załączniki graficzne 

nr 1 i 2. 

B) OPIS LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Jest to kompleks dwóch średnich wysp trwałych, leżących przy prawym brzegu Wisły 

pod Rajszewem (534-535 km). Wyspa zachodnia (położona w dole rzeki; 12,5 ha) pokryta jest 

podrostem wierzbowym (gł. wierzba trójpręcikowa Salix triandra, biała S. alba i krucha 

S. fragilis) z domieszką topoli czarnej Populus nigra, który jest ścinany przez płynącą krę oraz 

intensywnie zgryzany przez bobry (Fot. 20 i 21). Skierowany w dół rzeki koniec tej wyspy 

łagodnie przechodzi w leżące poniżej mielizny. Jeszcze w latach 90. XX wieku dolna część tej 

wyspy była odkrytą ławicą piaszczystą (P. Matyjasiak, niepublikowane materiały własne). 

Z kolei górny koniec jest pokryty młodym drzewostanem łęgowym (wierzbowym z domieszką 

topoli czarnej i białodrzewu Populus alba). Wyspa wschodnia (położona w górze rzeki; 15,3 ha) 

jest w większości pokryta młodym drzewostanem łęgowym wierzbowym z domieszką obu 

gatunków topoli. Z uwagi na regularne zapiaszczanie wysp przez wezbrane wody Wisły, stan 

ekologiczny istniejących na nich łęgów nie jest zadowalający (m.in. brak w nich dobrze 

wykształconego runa; Fot. 22). Obie wyspy podlegają ostatnio dość szybkiemu rozmywaniu 

przez wody rzeki począwszy od ich końców skierowanych w górę rzeki. Przy dolnym końcu 

zachodniej wyspy trwa aktualnie deponowanie przez rzekę mas piachu, co zapewni względną 

trwałość siedliska rybitw i siewkowców odtworzonego w tym miejscu w ramach Działań A.1 

i A.2. 
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Fot. 20. Kompleks wysp pod Rajszewem. Na zdjęciu wyspa zachodnia, aktualnie zarastająca 

zaroślami wiklinowymi (P. Matyjasiak). 

 
Fot. 21. Kompleks wysp pod Rajszewem. Na zdjęciu wyspa wschodnia (P. Matyjasiak). 
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Fot. 22. Młody łęg na wschodniej wyspie kompleksy wysp pod Rajszewem (P. Matyjasiak). 

 
Fot. 23. Odnoga Wisły odcinająca od brzegu kompleks wysp pod Rajszewem (P. Matyjasiak). 
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Fot. 24. Jedna z ostróg przeznaczonych do częściowego demontażu w lokalizacji „Rajszew” 

(P. Matyjasiak) 

 
Fot. 25. Obszar wyspy, który powinien być odkrzaczony w celu odtworzenia siedliska lęgowego 

rybitw. Lokalizacja „Rajszew” (P. Matyjasiak). 
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Fot. 26. Obszar wyspy, który powinien być odkrzaczony w celu odtworzenia siedliska lęgowego 

rybitw. W tle widać zadrzewienie łęgowe na przeciwległym brzegu. Lokalizacja „Rajszew” 

(P. Matyjasiak). 

 

 
Fot. 27. Przeznaczona do niwelacji wysepka A2-1C. Lokalizacja „Rajszew” (P. Matyjasiak). 

 

Północna odnoga rzeki, izolująca obie wyspy od stałego brzegu z prawej strony, 

w ostatnich latach uległa spłyceniu przez nanosy piasku i mułu. W odnodze tej znajdują się stare, 

szerokie tamy poprzeczne (ostrogi), na główkach których osadziły się obie wyspy (Fot. 23 i 24). 

Na skutek spłycenia odnogi, obie wyspy w czasie bardzo niskich stanów wody w Wiśle są dość 
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łatwo dostępne dla ludzi i zwierząt (obserwowano tam lisa i dzika; P. Matyjasiak, 

niepublikowane mat. własne). 

Lokalizacja ta charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem jako siedlisko lęgowe 

rybitw. W latach 70. i 80. XX wieku na zachodniej wyspie istniała duża kolonia lęgowa 

skupiająca rybitwy rzeczne i białoczelne (a także śmieszki i mewy siwe) (Wesołowski i in. 1984; 

Bukaciński i in. 1994). Kolonia ta funkcjonowała w pełni do połowy lat 90., 

kiedy to po zarośnięciu znacznej części siedliska lęgowego przez nalot wierzb ptaki stopniowo 

opuściły kolonię (Fot. 25 i 26; ostatnie pary mew siwych próbowały przystępować tutaj 

do lęgów jeszcze w 2007 r.; P. Matyjasiak, niepublikowane mat. własne). 

Lokalizacja ta charakteryzuje się optymalną jakością i rozmieszczeniem siedlisk 

żerowych rybitw. Rzeźba koryta rzeki jest bardzo urozmaicona. Rozwinięta linia brzegowa 

obfituje w mniejsze lub większe, płytkie lub głębokie zatoczki. Dno rzeki urozmaicone jest 

licznymi mieliznami, przykosami, przegłębienami i płyciznami. Istnieją też boczne odnogi rzeki. 

Poza korytem istnieje kilka starorzeczy i łach (J. Kiełpińskie, J. Dziekanowskie, J. Górne, 

J. Dolne, starorzecza i łachy pod Łomną, Rajszewem i Skierdami; Fot. 18). W zasięgu lotów 

łowieckich rybitw znajduje się również duży węzeł wodny Wisły, Narwi i Wkry, oferujący tym 

ptakom znakomite siedliska żerowe. Piaszczyste brzegi obu wysp są dobrym miejscem postoju 

i żerowania migrujących ptaków wodno-błotnych, w tym siewkowców (regularnie obserwuje się 

tam takie gatunki, jak ohar, czapla biała Egretta alba, ostrygojad, kulik wielki i kulik mniejszy 

Numenius phaeopus; P. Matyjasiak, niepublikowane materiały własne). 

Lokalizacja położona jest w obrębie rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie”, 

specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 „Kampinoska Dolina Wisły”, rezerwatu biosfery 

„Puszcza Kampinoska” i otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. 

C) OCENA LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.1 

Zachodnia wyspa (położona w dole rzeki) stanowi najbardziej obiecujący, pod względem 

ornitologicznym, wariant lokalizacji kompleksu izolowanej wyspy trwałej i izolowanej ławicy 

piaszczystej (Tabela III.2). Wydaje się on najlepszy z punktu widzenia celu projektu, jakim jest 

odtworzenie siedlisk lęgowych rybitw i mew oraz miejsc postoju i żerowania wędrujących 

siewkowców (Działanie A.1). 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

 Bardzo wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia głównego celu projektu, 

jakim jest przywrócenie lęgowych rybitw rzecznych i białoczelnych 

na warszawskim odcinku Wisły. Decyduje o tym wysoki potencjał faunistyczny 

tej lokalizacji. Jeszcze niedawno (połowa lat 90. XX wieku) gnieździły się 

tam oba gatunki rybitw (zanim siedlisko lęgowe przekształciło się w zarośla 

wierzbowe w trakcie sukcesji roślinnej, co miało miejsce podczas niżówek 

przeważających na początku lat 90.). W najbliższej okolicy znajdują się 

znakomite siedliska żerowe dla rybitw. 
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 Relatywnie niski jest potencjalny negatywny wpływ czynników populacyjnych, 

decydujących o liczebności i rozmieszczeniu lęgowych rybitw: 

- względnie niskie jest ryzyko drapieżnictwa ze strony oportunistycznych 

drapieżników licznie występujących w środowisku miejskim (wrona, sroka, 

szczur). Istnieje możliwość odizolowania wyspy A1-1 odnogą, w efekcie czego 

będzie ona w pełni bezpiecznym miejscem lęgów podczas stanów rzeki 

mieszczących się w górnej strefie wód niskich. Podczas bardzo niskiego stanu 

wód rzeki rybitwy będą miały do dyspozycji rezerwę bezpiecznego siedliska 

lęgowego na sąsiadujących z wyspą A1-1 ławicach piaszczystych (A1-2 A, B, C). 

- mała konkurencja pokarmowa – najbliższe kolonie lęgowe rybitw położone są 

4-5 km w dół rzeki 

- siedlisko lęgowe może samo się odtwarzać. W okolicy dolnego końca 

zachodniej wyspy (A1-1) widać ostatnio tendencję do tworzenia się odsypisk 

korytowych i ławic piaszczystych, jak również do deponowania mas piachu 

na samej wyspie A1-1. Ławice i niskie partie zachodniej wyspy mogą 

z powodzeniem służyć rybitwom jako dogodne siedlisko lęgowe w okresach 

niżówek. Podczas przejścia fal sięgających dolnej strefy wód wysokich, dostępne 

dla rybitw będzie wypiętrzenie osadów aluwialnych znajdujące się na wyspie A1-

1. W najbliższych latach można spodziewać się stopniowego uruchamiania 

przez rzekę mas piasku zdeponowanych ostatnio w ogromnej ilości w lokalizacji 

„Łomianki Dolne” (pod Kępą Kiełpińską; 530 km), co powinno sprzyjać 

efektywnemu odnawianiu się siedliska lęgowego rybitw w położonej poniżej 

lokalizacji „Rajszew” (w tym siedliska w rejonie zachodniej wyspy A1-1) i jego 

trwaniu w dobrym stanie przez wiele kolejnych lat. 

 Odtworzenie siedliska lęgowego rybitw nie wymaga niszczenia cennych 

drzewostanów łęgowych. 

Argumenty przeciw: 

Brak takich argumentów na gruncie ornitologii i ekologii. 

D) WARUNKI, JAKIE LOKALIZACJA MUSI SPEŁNIAĆ Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI 

DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU 

 Z uwagi na powierzchnię 12,5 ha, zachodnia wyspa (A1-1) spełnia warunek 

minimalnej powierzchni wyspy stałej trwale odciętej od lądu (2 ha). Powierzchnia 

towarzyszących jej ławic piaszczystych (A1-2; zanurzonych), przewidzianych 

do zbudowania, wynosi w sumie 9,5 ha. 

 Kierując się samymi tylko względami ornitologicznymi (bezpieczeństwo ptaków), 

można by postulować pełne odtworzenie północnej odnogi Wisły, która odetnie 

wyspę od prawego brzegu (zob. Załącznik graficzny nr 1). Jednak z uwagi 

na przeciwwskazania natury hydrauliczno-hydrotechnicznej (Kuźniar 2012), 
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należy zrezygnować z odtwarzania północnej odnogi. Najważniejsze tego 

przyczyny są dwie: (i) dekoncentracja nurtu rzeki na tym odcinku wiązałaby się 

ze znaczącym pogorszeniem możliwości przeprowadzenia kry, aż do wystąpienia 

poważnego ryzyka zatorów lodowych; (ii) efektem dekoncentracji koryta Wisły 

mogło by być też szybkie rozmycie przez rzekę obu wysp (w tym interesującej 

nas wyspy zachodniej A1-1), co było by niekorzystne z punktu widzenia 

możliwości zachowania siedlisk lęgowych rybitw i siewkowców. Jedyne działanie 

jakie można w tym miejscu podjąć, a które powinny w dostatecznym stopniu 

chronić siedlisko lęgowe przed penetracją przez ludzi i drapieżniki, polega 

na demontażu krótkich odcinków ostróg (zob. pkt. j. niżej). Ostrogi te łączą wyspę 

z brzegiem, ułatwiając przy niskich stanach rzeki wejście na wyspy ludziom 

i czworonogom lądowym. 

 Przebieg (lokalizację) północnej odnogi rzeki – pasa wody odcinającego wyspę 

A1-1 od lądu ukazuje Załącznik graficzny nr 1. Kształt (w profilu podłużnym 

i poprzecznym) odcinającego pasa wody pozostanie nie zmieniony z uwagi 

na przeciwwskazania natury hydrauliczno-hydrotechnicznej (Kuźniar 2012). 

 Górna powierzchnia wyspy (A1-1), po usunięciu krzewów (obszar A2-1A), 

w całości zostanie uformowana z piasku rzecznego z zachowaniem istniejącego 

profilu poprzecznego i podłużnego wyspy (również przy zachowaniu istniejącego 

drzewostanu łęgowego w górnej części wyspy).  

Górna powierzchnia ławic zanurzonych (A1-2 A, B, C) zostanie uformowana 

z piasku i żwiru rzecznego. 

 Optymalny stan powierzchni wyspy trwałej A1-1 (nie licząc drzewostanu 

łęgowego) – goły piach ze spontanicznie pojawiającą się, rzadką roślinnością 

zielną. 

Optymalny stan powierzchni ławic piaszczystych (A1-2 A, B, C) – goły piach 

z domieszką żwiru. 

 Optymalne ukształtowanie powierzchni zachodniej wyspy A1-1 – części 

piaszczystej (nie dotyczy to drzewostanu łęgowego): należy zachować aktualny, 

naturalnie ukształtowany profil podłużny i poprzeczny wyspy. Jej powierzchnia 

w najwyższym punkcie powinna sięgać górnej strefy wód średnich. W kierunku 

brzegów powinna łagodnie opadać do poziomu dolnej granicy strefy wód średnich 

(takie ukształtowanie prawdopodobnie pozwoli podtrzymać proces naturalnego 

odnawiania się wyspy piachem nanoszonym przez wody rzeki). 

 Optymalne ukształtowanie powierzchni ławic piaszczystych (A1-2 A, B, C) – 

ich powierzchnia powinna się łagodnie wznosić ku końcowi leżącemu w dół 

biegu rzeki, do wysokości sięgającej górnej strefy stanów niskich. 
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 Opcjonalnie można rozważyć ubezpieczenie lewego brzegu wyspy opaską 

faszynową (nie dającą odrostów wierzbowych). 

 Z uwagi na konieczność zabezpieczenia lęgów gatunków kluczowych 

przed presją ludzi i drapieżników zaleca się zdemontować krótkie fragmenty 

ostróg przetamowujących północną odnogę rzeki odcinającą wyspę A1-1 

od prawego brzegu. Towarzyszące wyspie ławice piaszczyste (A1-2 A, B, C) 

są w dużej mierze naturalnie zabezpieczone przez pas wody. 

E) PROPOZYCJE DZIAŁAŃ TECHNICZNYCH, JAKIE POWINNY BYĆ WYKONANE 

DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW DZIAŁANIA A.1 

W celu podtrzymania strugi wody płynącej przez północną odnogę, przy jednoczesnym 

zachowaniu trójdzielnego charakteru koryta na tym odcinku rzeki Wisły (co jest zalecane 

z uwagi na uwarunkowania hydrauliczno-hydrotechniczne; Kuźniar 2012), konieczne będzie 

wybudowanie kierownicy u wejścia do odnogi powyżej wschodniej wyspy (Załącznik graficzny 

nr 1). Według opinii hydrologa P. Kuźniara (informacja ustna) nie ma powodów do obaw, 

że obecność kierownicy w tym miejscu doprowadzi do uschnięcia i zalądowienia północnej 

odnogi Wisły. 

Demontaż krótkich fragmentów ostróg w północnej odnodze należy przeprowadzić 

w taki sposób, aby rozbierane odcinki na następujących po sobie ostrogach układały się 

„na zakładkę”. Pozwoli to zapobiec erozji dna odnogi (płynąca przez nią struga wody będzie 

łagodnie meandrować). Długość demontowanych fragmentów ostróg wynosi około 20-25 m. 

Efektem tego działania będzie powstanie stałej strugi wody, szerokości około 20 metrów, 

utrudniającej dostęp do wyspy nawet przy bardzo niskich stanach wód rzeki. W efekcie zostaną 

ustabilizowane cenne przyrodniczo wyspy osadzone na główkach ostróg i zostanie zachowany 

korzystny układ hydrologiczny tej lokalizacji (por. Bańkowska i in. 2010, ss. 189-190). 

Ponadto przewiduje się budowę na odcinku demontowanych ostróg ubezpieczenia brzegu 

prawego w formie umocnienia skarpy materacem faszynowym (dającym odrosty wierzby), 

w razie konieczności wzmocnionym u podstawy narzutem kamiennym (Załącznik graficzny 

nr 1). 

Utworzenie trzech ławic piaszczystych zanurzonych (o rzędnej nie przekraczającej górnej 

granicy strefy wód niskich). Są to lokalizacje A1-2 A, B i C w Załączniku graficznym nr 1. 

Materiał do utworzenia ławic można będzie uzyskać z wysepki A2-1C, której rzędna będzie 

obniżana. 

Obniżenie niwelety wysepki (obiekt o powierzchni ok. 0.5 ha w obrębie lokalizacji 

ławicy A1-2C) do rzędnej nie przekraczającej górnej granicy strefy wód niskich. 
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F) OCENA LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.2 

Biorąc pod uwagę względy ornitologiczne, jest to jedna z czterech najbardziej 

obiecujących lokalizacji dla realizacji Działania A.2 (Tabela 4.). Usuwanie krzewów należy 

przeprowadzić na powierzchni zachodniej wyspy (A1-1), która jest również celem zadania A.1 

(lokalizacja A2-1A w Załączniku graficznym nr 2). Ponadto proponuje się przeprowadzić 

odkrzewianie na terenie wyspy wschodniej, w lokalizacji A2-1B, a także na terenie 

proponowanej ławicy piaszczystej (A1-2C) – lokalizacja A2-1C. 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

 W odniesieniu do możliwości zapewnienia siedliska lęgowego dla rybitw 

argumenty za są identyczne, jak w przypadku Działania A1. Bardzo wysokie jest 

również prawdopodobieństwo udanego odtworzenia siedliska lęgowego również 

dla siewkowców (sieweczka rzeczna i obrożna, brodziec piskliwy, ostrygojad 

i inne). W obrębie lokalizacji istnieją lub można łatwo odtworzyć muliste brzegi 

i zatoczki, stanowiące doskonałe siedlisko żerowe dla migrujących siewkowców. 

Znacząco zwiększy to areał siedlisk żerowych dla tych ptaków. 

 Demontując krótkie fragmenty istniejących ostróg (Działanie A1) można łatwo 

ograniczyć dostęp do wyspy ludziom i drapieżnikom, a tym samym zapewnić 

bezpieczeństwo i spokój bytującym tutaj ptakom. 

Argumenty przeciw: 

 Brak takich argumentów na gruncie ornitologii i ekologii. 

G) OGÓLNY OPIS AKTUALNEGO STANU ROŚLINNOŚCI I UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

Przeznaczony do odkrzaczania obszar A2-1A znajduje się na terenie zachodniej wyspy 

(lokalizacja A1-1; zob. Załączniki graficzne nr 1 i 2). Znajduje się tutaj płat zarośli wierzbowych 

(wierzba trójpręcikowa, biała i krucha, z domieszką wierzby wiciowe S. viminalis i krzaczastych 

form topoli czarnej. Płat ten wykształcił się z nalotu wierzbowego z domieszką topoli, 

który pojawił się tutaj w drugiej połowie lat 90. XX wieku (P. Matyjasiak, niepubl. materiały 

własne). Nie przekształcił się jednak w młodnik łęgowy, ponieważ stale jest niszczony przez krę 

i zgryzany przez bobry. Wschodnią część wyspy A1-1 pokrywa młody las łęgowy, 

którego wartość przyrodniczą należy ocenić jako niską z uwagi na niewykształcenie się 

typowego runa (z powodu stałego zapiaszczania drzewostanu podczas przejść wód 

wezbraniowych). 

Przeznaczony do odkrzaczenia obszar A2-1B znajduje się w dolnej części wyspy 

wschodniej. Znajduje się tutaj płat zarośli wierzbowych o cechach takich jak w przypadku płatu 

opisanego wyżej (A2-1A). Ponadto jest tutaj kępa wyrośniętych wierzb (białej i kruchej). 
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Przeznaczony do odkrzaczenia obszar A2-1C leży w miejscu utworzenia planowanej 

ławicy piaszczystej (A1-2C). Znajduje się tutaj pozostałość średniej wysokości wyspy 

piaszczystej, która uformowała się w połowie lat 90. XX wieku. Wyspa ta sięga koroną dolnej 

strefy wód wysokich. Znajduje się na niej kępa około 15-letnich wierzb białych i kruchych, 

które zostały bardzo silnie połamane przez napór kry podczas trzech ostatnich zim. Połamane 

wierzby aktualnie odrastają. 

H) LISTA I OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Poniżej zamieszczono listę i opis działań dotyczących korekty istniejącej roślinności oraz 

zmian ukształtowania terenu w lokalizacji A2-1, które są niezbędne lub pożądane z punktu 

widzenia zwiększania prawdopodobieństwa osiągnięcia celów projektu. 

(i) korekta istniejącej roślinności 

Planuje się wykarczowanie krzewów w lokalizacjach A2-1 A (5,2 ha), A2-1 B (3,0 ha) 

i A2-1 C (0,5 ha). W sumie areał przeznaczony do usuwania krzewów w tej lokalizacji wynosi 

8,7 ha. Usunięcie roślinności w podanych lokalizacjach spowoduje odtworzenie siedliska 

lęgowego rybitw i siewkowców na wyspie trwałej (lokalizacja A2-1A) oraz umożliwi powstanie 

takiego siedliska na ławicy piaszczystej (A1-2C). Ponadto, efektem tych działań będzie 

zwiększenie areału siedliska żerowego migrujących siewkowców na wyspie zachodniej (A2-1A) 

i wschodniej (A2-1B) oraz na piaszczystej ławicy (A2-1C). 

W przypadku odnawiania się nalotu wierzby w związku z niesprzyjającymi warunkami 

hydrologicznymi (seria kilku lat bez wyżówek i zalewania wyspy przez wezbrane wody rzeki), 

może być konieczne okresowe (raz na kilka lat) odkrzewianie siedliska lęgowego rybitw 

lub wykaszanie krzewów (co 1-2 lata). 

(ii) zmiany ukształtowania terenu 

Planuje się obniżenie rzędnej terenu tylko w jednym miejscu – na powierzchni około 

0,5 ha w lokalizacji A2-1C (Fot. 27). Efektem tego będzie powstanie ławicy piaszczystej A1-2C, 

która w czasie niskich stanów wód w rzece będzie mogła służyć jako rezerwa siedliska lęgowego 

dla ptaków, a także jako siedlisko żerowe dla ptaków migrujących. Przy wyższych stanach wód 

ławica ta zwiększy różnorodność siedliska żerowego rybitw. Nie można pominąć również 

pozytywnych skutków hydraulicznych tego działania (ułatwienie spływu lodów zimą). 

W pozostałych lokalizacjach naturalne profile terenów przeznaczonych 

do zagospodarowania w ramach Działania A.2 (a także Działania A.1) są odpowiednie, 

by miejsca te stanowiły odpowiednie siedlisko lęgowe dla rybitw, mew i siewkowców. 

Powstanie tutaj idealny układ siedlisk lęgowych – średniej wysokości wyspa (A1-1) 

zapewniająca siedlisko podczas średnich stanów wód w Wiśle, a w sąsiedztwie zespół ławic 

piaszczystych zapewniających siedlisko zabezpieczone przez czworonożnymi drapieżnikami 

podczas niżówek. 
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I) DODATKOWE WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W PKT. H 

Karczowanie krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, to znaczy 

w okresie od początku września do końca marca. Wykarczowane wierzby (krzewiaste 

i drzewiaste) mogą być wykorzystane do utworzenia przyjaznego środowisku umocnienia 

prawego brzegu w północnej odnodze rzeki (zob. Działanie A.1). Masy piachu usunięte 

w lokalizacji A2-1C mogą zostać wykorzystane do utworzenia ławic piaszczystych 

w lokalizacjach A1-2 B i C. 

REASUMUJĄC, jest to jedna z najlepszych lokalizacji z uwagi na możliwość uzyskania 

kompleksowych efektów w zakresie Zadań A1 i A2. Zapewnia ona dostępność  siedliska 

lęgowego rybitw nawet podczas przechodzenia wód mieszczących się w górnej strefie  wód 

średnich. 

 

 

 3.2.2. Łomianki Dolne 

A) OPTYMALNE PRZEZNACZENIE LOKALIZACJI 

 Zaleca się odstąpienie od realizacji Działania A.1 w tej lokalizacji 

 Odtwarzanie odsłoniętych, mulistych i piaszczystych brzegów rzeki – 

lokalizacja A2-2 (ogółem 7,5 ha) 

Plan lokalizacji oraz miejsca wykonania robót w jej obrębie ukazują Załączniki 

graficzne nr 1 i 2. 

B) OPIS LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Jest to kompleks czterech wysokich wysp trwałych, leżących w zakolu Wisły, 

przy lewym jej brzegu, na wysokości Kępy Kiełpińskiej (530-534 km). Wszystkie wyspy 

na znacznej swej powierzchni pokryte są mozaiką różnowiekowych płatów łęgów wierzbowych 

i topolowych oraz zaroślami wiklin nadrzecznych (Fot. 28-34). Drzewostany łęgowe są tutaj 

w małym stopniu opanowane przez inwazyjne gatunki drzew i krzewów. Oceniane są jako 

szczególnie cenne w obrębie obszaru Natura 2000 „Kampinoska Dolina Wisły” 

(Keller i in. 2000; Natura 2000 SDF/PLH140029 Kampinoska Dolina Wisły). Gnieżdżą się tutaj 

nurogęsi Mergus merganser. Regularnie pojawia się bielik Haliaeetus albicilla. 

Boczne odnogi rzeki, izolujące wyspy od lewego brzegu, a także od siebie nawzajem, 

w ostatnich latach uległy silnemu spłyceniu przez nanosy piasku i mułu (były one w pełni 

czynne jeszcze w latach 80. XX wieku). W odnogach tych znajdują się stare, długie tamy 

poprzeczne (ostrogi), na których osadziły się wyspy. Na skutek spłycenia bocznych odnóg, 

w czasie bardzo niskich stanów wody w Wiśle wyspy są stosunkowo łatwo dostępne dla ludzi 

i zwierząt (obserwowano tam lisy i duże watahy dzików; P. Matyjasiak, niepublikowane 

mat. własne). Pomimo dość łatwego dostępu ludzie rzadko penetrują te wyspy. 
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Do celów niniejszego projektu Zamawiający wytypował największą z wysp 

(lokalizacja A1-3; 23 ha), pokrytą różnymi rodzajami zbiorowisk roślinnych, które układają się 

w typowy dla Wisły strefowy układ roślinności – od piaszczystego odsypu, przez płaty 

roślinności zielnej, zbiorowiska wiklin nadrzecznych po młody drzewostan łęgu wierzbowego. 

Drzewostan ten ma dobrze wykształcone runo, spory zapas martwego drewna, odpowiednie 

zwarcie koron, brzeg zamknięty przez zarośla wierzbowe i jest odporny na zasiedlenie 

przez inwazyjne gatunki drzew i krzewów. 

Lokalizacja ta charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem jako siedlisko lęgowe 

rybitw. Do początku lat 90. XX wieku na wyspie tej istniała bardzo duża kolonia rybitwy 

rzecznej i rybitwy białoczelnej, jedna z największych nad środkową Wisłą 

(Bukaciński i in. 1994). Niestety, w czasie trwających wówczas niżówek wyspa pokryła się 

nalotem wierzbowym, który z czasem przekształcił się w młodnik, a potem w młody las łęgowy 

(który istnieje do dziś). 

Siedliska żerowe rybitw mają optymalną jakość i rozmieszczenie. Rzeźba koryta rzeki 

jest bardzo urozmaicona. Rozwinięta linia brzegowa obfituje w mniejsze lub większe zatoki. 

Dno urozmaicone jest licznymi mieliznami i płyciznami. Istnieją też liczne odnogi rzeki. Są tutaj 

również starorzecza i łachy (J. Kiełpińskie, J. Dziekanowskie, J. Górne, J. Dolne, starorzecza 

i łachy pod Łomną, Rajszewem i Skierdami). W zasięgu lotów łowieckich rybitw znajduje się 

również duży węzeł wodny Wisły, Narwi i Wkry oferujący tym ptakom bardzo dobre siedliska 

żerowe. Piaszczyste brzegi wysp są dobrym miejscem postoju i żerowania migrujących ptaków 

wodno-błotnych, w tym siewkowców (obserwowano tam takie gatunki, jak ostrygojad, 

kulik wielki, brodziec śniady, czaple biała i nadobna; P. Matyjasiak, niepublikowane 

materiały własne). 

Lokalizacja położona jest w obrębie rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie”, obszaru 

Natura 2000 „Kampinoska Dolina Wisły”, rezerwatu biosfery „Puszcza Kampinoska” i otuliny 

Kampinoskiego Parku Narodowego. 
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Fot. 28. Po lewej, młody drzewostan łęgowy w lokalizacji „Łomianki Dolne”. Po prawej, brzeg 

odsypiska utrwalony przez zarośla wierzbowe (P. Matyjasiak). 

 
Fot. 29. Wnętrze drzewostanu łęgowego w lokalizacji „Łomianki Dolne” (P. Matyjasiak). 
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Fot. 30. Odnoga odcinająca kompleks wysp w lokalizacji „Łomianki Dolne” (P. Matyjasiak). 

 
Fot. 31. Tama poprzeczna na początku kompleksu wysp w lokalizacji „Łomianki Dolne” 

(P. Matyjasiak). 
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Fot. 32. Zniszczona tama poprzeczna w lokalizacji „Łomianki Dolne” (P. Matyjasiak). 

 
Fot. 33. Zniszczona tama poprzeczna w lokalizacji „Łomianki Dolne” (P. Matyjasiak). 
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Fot. 34. Odsypisko ze zbiorowiskiem roślinności zielnej w lokalizacji „Łomianki Dolne” 

(P. Matyjasiak). 

 
Fot. 35. Fragment zarośli wierzbowych przeznaczonych do wykarczowania w lokalizacji 

„Łomianki Dolne” (P. Matyjasiak). 
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C) OCENA LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.1 

Wyspa (A1-3) stanowi drugi w kolejności (po lokalizacji Rajszew) bardzo obiecujący 

wariant lokalizacji izolowanej wyspy trwałej, biorąc pod uwagę same tylko względy 

ornitologiczne (Tabela 3.). Jednak inne względy przyrodnicze oraz przeciwwskazania 

hydrauliczno-hydrotechniczne skłaniają do odstąpienia od realizacji w tym miejscu 

Działan ia A.1. 

Odtworzenie siedliska lęgowego rybitw w oryginalnym miejscu kolonii wymagałoby 

zniszczenia cennego drzewostanu łęgowego, który uznawany jest za bardzo wartościowy 

element przyrodniczy w obrębie specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 „Kampinoska Dolina 

Wisły” (zob. argumenty przeciw poniżej). Ponadto, rozległy kompleks wysp silnie zarośnięty 

łęgiem i zaroślami aktualnie stał się bardzo atrakcyjnym miejscem bytowania dzika i lisa. 

Obecność tych zwierząt, będących drapieżnikami gniazd rybitw i innych ptaków gnieżdżących 

się na ziemi, powoduje, że lokalizacja ta przestała być bezpieczna dla kolonijnie gniazdujących 

ptaków. Czynnik ten stawia pod znakiem zapytania sensowność tworzenia dla rybitw siedliska 

lęgowego na odsypie młodych osadów aluwialnych istniejącym obecnie w obrębie 

tej lokalizacji. Poprawa bezpieczeństwa kolonii rybitw wymagałaby przekopania na nowo 

bocznych odnóg rzeki odcinających wyspy od lądu stałego, co miałoby bardzo niekorzystne 

konsekwencje hydrauliczne (dekoncentracja koryta i rzeki i wysokie ryzyko powstawania 

zatorów lodowych; Kuźniar 2012). Prowadzone przez kilka ostatnich lat obserwacje wskazują, 

że rybitwy nie próbują przystępować do lęgu na tym odsypie, choć na pierwszy rzut oka wydaje 

się, że powinien on być bardzo dla tych ptaków atrakcyjny (P. Matyjasiak, niepublikowane 

materiały własne). Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, lokalizacja ta została wycofana 

z Działania A.1 i przeznaczona do zagospodarowania wyłącznie w ramach Działania A.2. 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją:\ 

 Bardzo wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia głównego celu projektu, 

którym jest przywrócenie lęgowych rybitw rzecznych i białoczelnych 

na warszawskim odcinku Wisły. 

 Decyduje o tym bardzo wysoki potencjał faunistyczny tej lokalizacji. 

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku znajdowała się w jej obrębie jedna 

z największych na środkowej Wiśle kolonii lęgowych rybitwy rzecznej. 

W pierwszej połowie lat 90. XX w., w czasie trwania serii lat z niżówkami, 

lokalne siedlisko lęgowe rybitw zanikło na skutek zarośnięcia nalotem 

wierzbowym, który z czasem przekształcił się w młody drzewostan łęgowy. 

 W okolicy znajdują się znakomite siedliska żerowe. 

 Relatywnie niewielkie jest prawdopodobieństwo drapieżnictwa ze strony 

oportunistycznych drapieżników związanych z terenami zurbanizowanymi, 

takich jak ptaki krukowate i szczur. Małe jest ryzyko konkurencji pokarmowej – 
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najbliższe kolonie lęgowe rybitw położone są 5-6 km w dół rzeki. Siedlisko 

lęgowe może samo się odtwarzać). 

Argumenty przeciw: 

Odtworzenie siedliska lęgowego rybitw wymaga zniszczenia cennego 

drzewostanu łęgowego (10-11 hektarów łęgu na wyspie A1-3). Drzewostan ten 

jest w bardzo dobrym stanie, biorąc pod uwagę wskaźniki specyficznych struktur 

i procesów typowych dla siedliska nadrzecznych łęgów wierzbowych 

i topolowych (Mróz 2010). Nie ma możliwości zwiększenie bezpieczeństwa 

przyszłej kolonii przed drapieżnikami takimi jak lis i dzik (wykluczone jest 

odtworzenie bocznej odnogi rzeki, odcinającą wyspę A1-3 od pozostałych wysp 

kompleksu i od lewego brzegu). 

D) OCENA LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.2 

Biorąc pod uwagę względy ornitologiczne, jest to jedna z czterech najbardziej 

obiecujących lokalizacji dla realizacji Działania A.2. (Tabela 4.). Usuwanie krzewów zaleca się 

przeprowadzić na powierzchni w miejscu dawnej południowej odnogi (lokalizacja A2-2 

w Załączniku graficznym nr 2). 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

 Jako siedlisko lęgowe rybitw (i innych mewowców) lokalizacja ta nie ma obecnie 

znaczenia z uwagi na zajęcie miejsca dawnej kolonii tych ptaków przez cenny 

młody drzewostan łęgowy i brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa kolonii 

przed drapieżnikami (lis i dzik). Aktualnie ogromnym walorem tej lokalizacji są 

doskonałe potencjalne miejsca lęgowe dla siewkowców (sieweczka obrożna 

i rzeczna, oraz brodziec piskliwy), a także rozległe połacie mulistych 

i piaszczystych brzegów, doskonałych jako żerowisko dla migrujących 

siewkowców i innych gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym bociana 

czarnego (zarówno osobników lęgowych w Puszczy Kampinoskiej, 

jak i migrujących). Urwiste skarpy wysp stanowią dogodne siedlisko lęgowe 

dla zimorodka Alcedo atthis. 

 Stopień bezpieczeństwa gniazd lęgowych siewkowców wydaje się dostateczny 

(mimo penetracji tego terenu przez lisa i dzika). Ptaki mogą gnieździć się 

w rozproszeniu na dużym obszarze, co utrudnia drapieżnikom poszukiwanie 

gniazd. Obserwowano tutaj rodziny z sieweczek rzecznych i obrożnych 

z nielotnymi młodymi (P. Matyjasiak, niepublikowane materiały własne). Stopień 

bezpieczeństwa ptaków wodno-błotnych można zwiększyć częściowo demontując 

krótkie fragmenty istniejących ostróg. Ograniczy to dostęp do wyspy ludziom 

i niektórym drapieżnikom czworonożnym. 
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Argumenty przeciw: 

 Brak takich argumentów na gruncie ornitologii i ekologii. 

 

E) OGÓLNY OPIS AKTUALNEGO STANU ROŚLINNOŚCI I UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

W obrębie tej lokalizacji znajduje się ogromny odsyp osadów aluwialnych (około 20 ha, 

z czego 15 ha nie jest jeszcze porośnięte zaroślami wierzbowymi; Fot. 34.; Załącznik graficzny 

nr 2). Lokalnie osady aluwialne tworzą znaczne wypiętrzenia, sięgające koroną strefy wód 

wysokich. Odsyp poprzecinany jest rynnami stale lub okresowo wypełnionymi wodą. 

Tu i ówdzie spod osadów piachu wyłaniają się umocnienia regulacyjne, często bardzo 

zniszczone (ostrogi, resztki materacy regulacyjnych stanowiących umocnienie lewego brzegu 

rzeki). 

W różnych latach, zależnie od stanu wód, powierzchnia odsypu jest piaszczysta 

lub pokryta płatami przeważnie jednorocznej roślinności zielnej (zbiorowiskami terofitów 

letnich). Znajdują się tutaj również efektowne płaty muraw piaskowych. Widać tendencję 

do zarastania tego terenu zaroślami wierzbowymi (w latach z niżówkami rozwija się nalot 

wierzby). Siedlisko jest tutaj silnie zeutrofizowane (wśród roślinności zielnej widać liczne okazu 

gatunków nitrofilnych, takich jak pokrzywa zwyczajna). Po uruchomieniu oczyszczalni ścieków 

„Czajka” i zamknięciu „Kolektora Młocińskiego” można spodziewać się stopniowego obniżania 

trofii siedliska. 

Przeznaczony do odkrzaczenia obszar A2-2 znajduje się w obrębie dawnej południowej 

odnogi rzeki, która odcina kompleks wysp od lewego brzegu. Obszar ten intensywnie zarasta 

młodnikiem wierzbowym, co prowadzi do uszczuplenia areału siedliska lęgowego i żerowego 

siewkowców i innych ptaków wodno-błotnych. 

F) LISTA I OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Poniżej zamieszczono listę i opis działań dotyczących korekty istniejącej roślinności oraz 

zmian ukształtowania terenu w lokalizacji A2-2, które są niezbędne lub pożądane z punktu 

widzenia zwiększania prawdopodobieństwa osiągnięcia celów projektu. 

(i) korekta istniejącej roślinności 

Planuje się wykarczowanie krzewów w lokalizacji A2-2 (dwa płaty młodnika 

wierzbowego o powierzchni 7,5 ha; Fot. 35.; Załącznik graficzny nr 2). Usunięcie roślinności 

doprowadzi do odtworzenia siedliska lęgowego i żerowego siewkowców i innych ptaków 

wodno-błotnych (bocian czarny, czaple). Usunięcie krzewów jest konieczne z uwagi na potrzebę 

zatrzymania naturalnej sukcesji roślinnej w obrębie cennych płatów siedliska ptaków 

kluczowych dla obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”. 
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Nie należy usuwać krzewów w innych miejscach w obrębie lokalizacji (głównie 

w bocznych odnogach rzeki). Tworzą one tam (w dużej mierze dzięki działalności bobrów 

Castor fiber) strefy przejściowe pomiędzy odsłoniętym brzegiem rzeki a łęgiem. 

(ii) przebudowa istniejących urządzeń regulacyjnych 

Konieczny jest demontaż 20-30 metrowych fragmentów istniejących ostróg (Fot. 32-33.), 

w pięciu miejscach (Załącznik graficzny nr 2). Ma to na celu utrudnić dostęp do lokalizacji 

ludziom i drapieżnikom. Znacząco poprawi to stan ochrony cennych siedlisk przyrodniczych 

i gatunków w obrębie całego kompleksu wysp, który stanowi bardzo cenny przyrodniczo obiekt 

w obrębie rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie” i obszaru Natura 2000 „Kampinoska Dolina 

Wisły”. 

Nie ma potrzeby demontażu ostrogi znajdującej się na początku kompleksu wysp 

(patrząc z biegiem rzeki; Fot. 31.). Za wyjątkiem okresów z bardzo niskim stanem wód w rzece, 

nie można z niej dostać się na kompleks wysp, ponieważ przejście zagradza stała struga wody. 

(iii) zmiany ukształtowania terenu 

Nie ma potrzeby zmiany ukształtowania terenu w obrębie lokalizacji. Istnieją tu rozległe 

połacie niskich aluwiów, funkcjonujących jako odsłonięte brzegi rzeki podczas niskich 

i średnich stanów Wisły. Natomiast wypiętrzone partie odsypiska oferują ptakom dogodne 

siedlisko podczas wysokich stanów rzeki. Poza tym, obniżenie rzędnej odsypiska osadów 

aluwialnych w tym miejscu nie byłby wskazane z uwagi na względy natury hydrauliczno-

hydrotechnicznej (Kuźniar 2012). 

G) DODATKOWE WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W PKT. F 

Karczowanie krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, to znaczy 

w okresie od początku września do końca marca. Wykarczowane wierzby (krzewiaste 

i drzewiaste) mogą być wykorzystane do utworzenia przyjaznej środowisku opaski brzegowej 

na terenie lokalizacji A1-1 (Rajszew). 

REASUMUJĄC, jest to jedna z najlepszych lokalizacji z uwagi na możliwość uzyskania 

celów projektu w zakresie Działania A.2. Zapewnia ona dostępność dogodnego siedliska 

lęgowego dla siewkowców przy stanach rzeki w zakresie wód niskich i co bardzo ważne – 

średnich. 

 

3.2.3. Łomianki Dolne Piaskarnia B 

A) OPTYMALNE PRZEZNACZENIE LOKALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ A.1 I A.2 

 Odtwarzanie odsłoniętych, mulistych i piaszczystych brzegów rzeki – 

lokalizacja A2-4 (ogółem 10,1 ha) 
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Plan lokalizacji oraz miejsca wykonania robót w jej obrębie ukazuje Załącznik graficzny 

nr 2. 

 

B) OPIS LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Jest to duża, wysoka wyspa trwała (około 14 ha powierzchni), zlokalizowana w nurcie 

rzeki koło Łomianek Dolnych (529 km). Została ona wytypowana przez Zamawiającego 

jako miejsce realizacji Działania A.2. 

Wyspa koryta jest luźnym zadrzewieniem wierzbowo-topolowym i płatami zarośli 

wierzbowych. Pośrodku wyspy znajduje się jeszcze pasmo odsłoniętego piachu, które powoli 

zarasta krzewami wierzby i topoli (Fot. 36.). Aktualnie rzeka deponuje na wyspie warstwy 

piachu, które podtrzymują istnienie pasa piaszczystego siedliska, a jednocześnie uniemożliwiają 

wykształcenie się typowego runa łęgowego w zadrzewieniu. W efekcie osadzania piachu 

podczas wezbrań rzeki, lewy brzeg wyspy jest urwisty (prawy brzeg jest łagodny). Wyspa 

osiągnęła aktualnie wysokość sięgającą strefy wód wysokich. 

W przeszłości istniała na tej wyspie spora kolonia rybitwy rzecznej (Wesołowski 

i in. 1984). Aktualnie, 1-2 pary rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej przypuszczalnie co roku 

podejmują próby lęgów na wyspie (M. Keller, niepublikowane materiały własne; P. Matyjasiak, 

niepublikowane materiały własne). W okresie lęgowym widywane są tutaj pary 

sieweczki obrożnej (np. Kot i in. 2009). Jaskość siedliska lęgowego dla rybitw i sieweczek jest 

na tej wyspie zła, z uwagi na zarastanie jej przez krzewy i drzewa. Jedne i drugie powodują 

uszczuplenie areału siedliska, a także udostępnienie go drapieżnikom (np. ptakom krukowatym, 

które mogą skorzystać z rosnących tutaj drzew i krzewów by zbliżyć się do gniazd ptaków). 

Dzięki położeniu w nurcie, wyspa jest trwale odcięta od brzegów przez odnogi koryta rzeki, 

co znacząco utrudnia dostęp do niej lisowi. 

Otoczenie charakteryzuje się optymalną jakością i rozmieszczeniem siedlisk żerowych 

rybitw. Rzeźba koryta rzeki jest bardzo urozmaicona. Rozwinięta linia brzegowa obfituje 

w mniejsze lub większe, płytkie lub głębokie zatoczki. Dno rzeki urozmaicone jest licznymi 

mieliznami, przykosami i płyciznami. Istnieją też liczne boczne odnogi rzeki. Poza korytem 

istnieje kilka starorzeczy i łach (J. Kiełpińskie, J. Dziekanowskie, J. Górne, J. Dolne, starorzecza 

i łachy pod Łomną, Rajszewem i Skierdami). Niskie jest ryzyko wewnątrz- i międzygatunkowej 

konkurencji o pokarm. Piaszczysty brzeg wyspy są miejscem postoju i żerowania migrujących 

ptaków wodno-błotnych, w tym siewkowców. 

Lokalizacja położona jest w obrębie rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie”, obszaru 

Natura 2000 „Kampinoska Dolina Wisły”, rezerwatu biosfery „Puszcza Kampinoska” i otuliny 

Kampinoskiego Parku Narodowego. 

C) OCENA LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.2 
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Jest to jedna z czterech najbardziej obiecujących lokalizacji jeśli chodzi o możliwość 

osiągnięcia celów projektu w ramach Działania A.2. 

 

 
Fot. 36. Widok na lokalizację „Łomianki Dolne Piaskarnia B” (P. Matyjasiak). 

 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

 Bardzo wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia głównego celu projektu, 

jakim jest przywrócenie lęgowych rybitw rzecznych i białoczelnych 

na warszawskim odcinku Wisły. 

 Decyduje o tym bardzo wysoki potencjał faunistyczny tej lokalizacji. Jeszcze 

w latach 90. XX wieku na wyspie tej istniała spora kolonia lęgowa rybitwy 

rzecznej. Od tamtego czasu widuje się w tym miejscu pojedyncze pary obu 

gatunków rybitw, które jak się wydaje podejmują próby lęgów. Od kilkunastu lat 

siedlisko lęgowe rybitw na wyspie ulega powolnej degradacji na skutek zarastania 

przez krzewy wierzb i krzaczaste formy topól. 

 Siedlisko lęgowe będzie dostępne dla rybitw nawet przy stanach wody w rzece 

sięgających dolnej strefy wód wysokich, gdy zalaniu ulega większość niskich 

wysp leżących na odcinku Wisły aż po ujście Narwi (w dole rzeki) i po Wyspy 

Zawadowskie (w górze rzeki). 

 W okolicy znajdują się znakomite siedliska żerowe dla rybitw. 
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 Wyspa stanowi doskonałe potencjalne siedlisko lęgowe siewkowców (sieweczka 

rzeczna i obrożna, brodziec piskliwy) i dla zimorodka. Łagodny i piaszczysty, 

prawy brzeg wyspy dostarcza dobrego siedliska dla migrujących siewkowców 

i blaszkodziobych. 

 Relatywnie niewielki jest potencjalny negatywny wpływ czynników 

populacyjnych, decydujących o liczebności i rozmieszczeniu lęgowych rybitw 

i siewkowców: 

- małe prawdopodobieństwo drapieżnictwa ze strony oportunistycznych 

drapieżników. Dostęp do wyspy jest bardzo utrudniony z powodu jej położenia 

w nurcie rzeki; 

- mała konkurencja pokarmowa – najbliższe kolonie lęgowe rybitw położone są 

ok. 10 km w dół rzeki;  

- siedlisko lęgowe może samo się odtwarzać – wezbrania rzeki odkładają 

na wyspie nowe warstwy piachu, które hamują sukcesję roślinną. 

Po odkrzaczeniu wyspy, proces ten zapewni utrzymanie siedliska lęgowego 

rybitw w dobrym stanie przez wiele lat. 

Argumenty przeciw: 

 Brak takich argumentów na gruncie ornitologii i ekologii. 

D) OGÓLNY OPIS AKTUALNEGO STANU ROŚLINNOŚCI I UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

Wyspa stanowi aktualnie wysoki odsyp korytowy, koroną sięgający strefy wód 

wysokich. W górnym i dolnym jej końcu znajdują się luźne zadrzewienia łęgowe. Biorąc 

pod uwagę wskaźniki specyficznych struktur i procesów typowych dla siedliska nadrzecznych 

łęgów wierzbowych i topolowych (Mróz 2010), stan tych zadrzewień nie jest zadowalający. 

Przede wszystkim decyduje o tym stałe zapiaszczanie drzewostanu, które uniemożliwia rozwój 

typowego runa. 

Środkowa część wyspy, w obrębie której znajduje się pas piaszczystego siedliska, 

aktualnie zarasta krzewami wierzby i krzaczastymi formami topól. Przy lewym brzegu znajduje 

się kępa wyrośniętych wierzb (około 0,5 ha). Poza tym znajdują się tutaj rozproszone, krzaczaste 

okazy wierzb i topól.  

Areał karczowania drzew i krzewów (A2-4) pokrywa całą powierzchnie wyspy. 

E) LISTA I OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Poniżej zamieszczono listę i opis działań dotyczących korekty istniejącej roślinności 

oraz zmian ukształtowania terenu w lokalizacji A2-4, które są niezbędne lub pożądane z punktu 

widzenia zwiększania prawdopodobieństwa osiągnięcia celów projektu. 
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(i) korekta istniejącej roślinności 

Planuje się wykarczowanie drzew i krzewów w lokalizacji A2-4 (areał 10,1 ha; Załącznik 

graficzny nr 2). Karczowanie na tej wyspie planuje przeprowadzić RZGW, motywując 

to ochroną przeciwpowodziową Warszawy (wg RZGW wyspa ta utrudnia spływ lodów Wisłą). 

Proponuje się, aby przejąć to zadanie od RZGW i wykonać je w ramach projektu 

„WisłaWarszawska.pl”. Usunięcie roślinności doprowadzi do odtworzenia siedliska lęgowego 

rybitw. Usunięcie krzewów jest konieczne z uwagi na potrzebę zatrzymania naturalnej sukcesji 

roślinnej w obrębie cennych płatów siedliska ptaków kluczowych dla obszaru Natura 2000 

„Dolina Środkowej Wisły”. Wyspa ta może z dużym prawdopodobieństwem zostać zasiedlona 

przez lęgowy rybitwy rzeczne i białoczelne, co oznaczałoby przywrócenie lęgów tych gatunków 

na północnym fragmencie Wisły Warszawskiej (a tym samym osiągnięcie celów projektu). 

Jednorazowy zabieg karczowania wystarczy do odnowienia siedliska, które potem 

samoodtwarzając się może trwać w dobrym stanie przez wiele lat. 

(ii) zmiany ukształtowania terenu 

Względy natury hydrauliczno-hydrotechnicznej (ułatwienie przeprowadzana lodów 

przez ten fragment Wisły) nakazują obniżenie rzędnej tej wyspy (P. Kuźniar, informacja ustna). 

Planuje to wykonać RZGW. Proponuje się, aby przejąć to zadanie od RZGW i wykonać 

te czynności w ramach projektu „WisłaWarszawska.pl”. Po uzgodnieniu szczegółów 

ze specjalistą-hydrologiem P. Kuźniarem proponuje się obniżenie rzędnej wyspy do wysokości 

mieszczącej się w dolnej strefy wód wysokich (odpowiadającej poziomowi wody w Wiśle 400-

450 cm na wodowskazie Warszawa). Z uwagi na uwarunkowania hydrauliczne, zabieg ten 

nie powinien doprowadzić do zupełnego rozmycia wyspy przez rzekę i bezpowrotnej utraty 

w tym miejscu siedliska lęgowego ptaków (P. Kuźniar, informacja ustna). 

F) DODATKOWE WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W PKT. E 

Karczowanie krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, to znaczy 

w okresie od początku września do końca marca. Wykarczowane materiał roślinny może zostać 

zdeponowany w którymś z łęgów znajdujących się w międzywalu Wisły, gdzie posłuży 

jako zapas martwego drewna w ekosystemie lasu lub można go wykorzystać do przyjaznego 

środowisku umacniania brzegów (karpina, faszyna). 

REASUMUJĄC, jest to jedna z najlepszych lokalizacji z uwagi na możliwość uzyskania 

celów projektu w zakresie Zadania A2. Zapewnia ona dostępność siedliska lęgowego dla rybitw 

i siewkowców nawet przy wysokich stanach rzeki (za wyjątkiem wód bardzo wysokich). 

 

3.2.4. Golędzinów 

A) OPTYMALNE PRZEZNACZENIE LOKALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ A.1 I A.2 

 Potencjalna izolowana wyspa trwała – lokalizacja A1-4 (około 5,2 ha) 
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 Potencjalna ławica piaszczysta – lokalizacja A1-5 (około 1,5 ha) 

 Potencjalne stanowisko wysp pływających (Działanie A.3) 

 Odtwarzanie odsłoniętych, mulistych i piaszczystych brzegów rzeki – 

lokalizacja A2-6 (5,2 ha) 

Plan lokalizacji oraz miejsca wykonania robót w jej obrębie ukazują Załączniki graficzne 

nr 1 i 2. 

B) OPIS LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.1 

Jest to dość duża, średniej wysokości wyspa (ok. 5,2 ha powierzchni) położona 

przy prawym brzegu Wisły, powstała z osadów odłożonych na istniejących tu ostrogach 

(Fot. 37-40.). Brzegi wyspy są przeważnie strome, ustabilizowane przez krzewy wierzby. 

Podczas niżówek wynurzają się przylegające do wyspy 1-2 nieduże ławice piaszczyste (Fot. 40.). 

Do niedawna wyspa była pokryta młodym drzewostanem wierzbowym, który usunięto w trakcie 

prac pielęgnacyjnych w międzywalu. Pozostały po nim rozproszone, odrastające krzewy 

wierzby. Przy okazji karczowania usunięto też wierzchnią warstwę gleby, obniżając tym rzędną 

wyspy. W odnodze oddzielającej wyspę od prawego brzegu rzeki znajdują się dwie mocno już 

zniszczone ostrogi. Podczas niskich stanów wód można w gumowcach przejść po nich na wyspę. 

Miejsce to charakteryzuje się obecnością miernej jakości siedlisk żerowych rybitw. 

Rzeźba koryta rzeki jest mało urozmaicona, a linia brzegowa w małym stopniu rozwinięta. 

Brakuje starorzeczy i łach. Niewiele jest piaszczystych ławic i płycizn w korycie. Ławice 

brzegowe i płytkie zatoki występują tylko wzdłuż jednego, praskiego brzegu, od Mostu 

Gdańskiego w górę rzeki (lokalizacja „Ogród Zoologiczny”). 

Lokalizacja ta może być atrakcyjnym miejscem lęgów dla mew – śmieszki i mewy siwej. 

Ptaki te mogą znaleźć w okolicy wyspy dogodne żerowiska. Odcięcie wyspy od brzegu odnogą 

znacząco utrudnia dostęp do wyspy ludziom. Minusem tej lokalizacji jest obecność w okolicy 

dużej liczby wron, które są drapieżnikami gniazdowymi mew. 

Wyspa ta jest interesująca również z uwagi na swą atrakcyjność dla zimujących ptaków, 

które dość licznie wypoczywają na jej brzegach (STOP 2007-2011). Są to głównie 

blaszkodziobe, kormoran i mewy. Z tego względu posiada ona znaczące walory edukacyjne 

i może stać się dla Warszawiaków ciekawym miejscem, gdzie można łatwo poobserwować ptaki 

i zapoznać się z różnorodnością życia doliny Wisły. 

C) OCENA LOKALIZACJI Z PUNTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.1 

Jest to mierna lokalizacja, biorąc pod uwagę jej walory ornitologiczne. Mimo to warto 

rozważyć przygotowanie na tej wyspie siedliska lęgowego dla śmieszki i mewy pospolitej, 

a także ustawienie tutaj barek lub tratw dla lęgowych mewowców (raczej dla mew niż rybitw). 

Towarzysząca wyspie ławica piaszczysta będzie stanowić urozmaicenie rzeźby koryta rzeki, 
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przyczyniające się do poprawy jakości siedliska żerowego ptaków wodno-błotnych 

(w tym rybitw) na miejskim odcinku Wisły. 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

 Lokalizacja ta jest warta rozważenia jako miejsce realizacji Działania A.1 i A.2 

z uwagi na duże prawdopodobieństwo osiągnięcia drugorzędowego celu projektu, 

jakim jest przywrócenie lęgowych mew – śmieszki i mewy siwej – 

na warszawskim odcinku Wisły. Mewy będą miały w tym miejscu zapewnioną 

wystarczającą bazę pokarmową. Utrzymanie siedliska lęgowego mew wymaga 

regularnego wykaszania krzewów aktualnie porastających wyspę (A2-6). 

Walorem siedliska jest to, że będzie ono dostępne dla ptaków lęgowych nawet 

przy wysokich stanach wody w rzece. 

 Kolonia mew (na wyspie i/lub tratwach) będzie miała duże walory edukacyjne.  

 Odtworzenie siedliska lęgowego mewowców nie wymaga niszczenia cennych 

drzewostanów łęgowych (już zostały zniszczone). 

Argumenty przeciw: 

Wysokie ryzyko drapieżnictwa gniazdowego ze strony oportunistycznych 

drapieżników, bardzo licznych w środowisku miejskim (wrona, sroka, szczur). 

D) WARUNKI, JAKIE LOKALIZACJA MUSI SPEŁNIAĆ Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI 

DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU: 

 Z uwagi na powierzchnię 5,2 ha wyspa A1-4 spełnia warunek minimalnej 

powierzchni wyspy trwałej stale odciętej od lądu (2 ha). Powierzchnia 

towarzyszącej jej ławicy piaszczystej wynosi około 1,5 ha. 

 Minimalna szerokość i minimalna głębokość pasa wody odcinającego tę wyspę 

od lądu – odpowiednio 10 m i 50 cm (gdy poziom wody w Wiśle znajduje się w 

dolnej strefie stanów niskich). 

 Przebieg (lokalizacja) pasa wody odcinającego wyspę od lądu został 

przedstawiony na podkładzie ortofotomapy z OPZ (Załącznik graficzny nr 1). 

Proponowany profil poprzeczny odnogi – zbliżony do trapezu, lecz zachowujący 

aktualny kształt linii prawego brzegu i brzegu wyspy. Dno odnogi powinno być 

urozmaicone o przegłębienie przy prawym brzegu (w tej sytuacji prawy brzeg 

będzie wymagał ubezpieczenia) i wypłycenia, powodujące zróżnicowanie 

prędkości przepływu. 

 Wyspa trwała (A1-4) w całości uformowana jest z piasku rzecznego. Podczas 

karczowania drzew usunięto z niej warstwę gleby, obniżając tym rzędną wyspy 

o około 0,5 m. Aktualnie górna jej powierzchnia jest względnie płaska 
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i piaszczysta. Najlepiej będzie pozostawić ją w obecnym stanie urzeźbienia 

powierzchni i pokrycia roślinnością.  

Górna powierzchnia ławicy piaszczystej zanurzonej (A1-5) zostanie uformowana 

ze żwiru i piachu rzecznego. Będzie ona wznosić się łagodnie w kierunku 

z biegiem rzeki, osiągając wysokość górnej strefy stanów niskich. 

 Optymalny stan powierzchni wyspy trwałej – piach z naturalnie pojawiającą się 

roślinnością zielną (przeważnie ze zbiorowiska letnich terofitów) oraz 

rozproszone, niskie krzewy wierzby. Odrastające krzewy wierzbowe nie powinny 

być karczowane, ale corocznie wykaszane (zob. Działanie A.2, niżej). Piaszczysta 

wyspa z krzewami odrastającymi po wykoszeniu powinna stać się atrakcyjnym 

siedliskiem lęgowym dla mewy siwej i śmieszki. 

Optymalny stan powierzchni ławicy piaszczystej zanurzonej – goły piach 

ze żwirem. 

 Optymalne ukształtowanie powierzchni wyspy – taka, jak obecnie, a więc 

względnie płaska, z nieco stromymi brzegami, lokalnie tylko łagodnie 

schodzącymi do wody. 

Optymalne ukształtowanie powierzchni ławicy – jej powierzchnia powinna 

łagodnie wznosić się z biegiem rzeki, sięgając do górnej strefy wód niskich. 

 Ukształtowanie brzegów (w tym nachylenie skarp) powinno być zbliżone 

do naturalnego dla środkowej Wisły. Należy unikać prostych linii i rozległych 

płaszczyzn. Aktualnie brzegi wyspy są ustabilizowane przez korzenie krzewów. 

W takim stanie najlepiej będzie je pozostawić. Krzewy na brzegu wyspy powinny 

być wykaszane co kilka lat, by nie wyrastały nadmiernie. Natomiast prawy brzeg 

odnogi należy ubezpieczyć materiałem przyjaznym środowisku – na przykład 

materacem faszynowym. Ewentualne zastosowanie narzutu kamiennego, 

zasypanego żwirem i pospółką, do wzmocnienia podstawy ubezpieczenia brzegu 

zwiększy uziarnienie dna, co ma korzystne dla ryb znaczenie siedliskotwórcze. 

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia wyspy przed presją ludzi i drapieżników 

czworonożnych należy częściowo zdemontować ostrogi przetamowujące odnogę 

rzeki odcinającą wyspę A1-4 od prawego brzegu. Towarzysząca wyspie ławica 

piaszczysta (A1-5) będzie w dużej mierze naturalnie zabezpieczona przez pas 

wody. 

E) PROPOZYCJE DZIAŁAŃ, JAKIE POWINNY BYĆ WYKONANE DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

 Demontaż krótkich fragmentów dwóch ostróg przetamowujących odnogę rzeki 

odcinającą wyspę (obiekt A1-4; Załącznik graficzny nr 1) od brzegu. Efektem 

będzie utrudnienie dostępu do wyspy przy niskich stanach rzeki. 
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Fot. 37. Widok na wyspę w lokalizacji „Golędzinów” (P. Matyjasiak). 

 
Fot. 38. Widok na wyspę w lokalizacji „Golędzinów” (P. Matyjasiak). 
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Fot. 39. Odnoga odcinająca wyspę w lokalizacji „Golędzinów” (P. Matyjasiak). 

 
Fot. 40. Ostroga przeznaczona do częściowego demontażu. Lokalizacja „Golędzinów” 

(P. Matyjasiak). 
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Fot. 41. Odsyp będący miejscem odpoczynku ptaków wodnych. Lokalizacja „Golędzinów” 

(P. Matyjasiak). 

 

 Utworzenie ławicy piaszczystej zanurzonej (o rzędnej nie przekraczającej górnej 

strefy wód niskich) – lokalizacja A1-5 (Załącznik graficzny nr 1). 

 Obniżenie rzędnej pozostałości wysepek leżących przy dolnym końcu wyspy A1-

4 do poziomu górnej strefy wód niskich z wykorzystaniem miejsca wysp 

i tworzącego je piachu do utworzenia ławicy A1-5. 

F) OCENA LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.2 

Wyspa A1-4 przedstawia sobą mierną wartość z uwagi na cele Działania A.2. Mimo to, 

z uwagi na drugorzędowy cele projektu, jakim jest utworzenie na warszawskim odcinku Wisły 

siedliska lęgowego dla mew, proponuje się wykonanie w tej lokalizacji Działania A.2. 

Miałoby ono polegać na wykaszaniu krzewów wierzby odrastających po wykarczowaniu łęgu. 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

W lokalizacji tej można uzyskać dogodne siedlisko lęgowe dla śmieszki i mewy 

siwej – piaszczystą wyspę porośniętą roślinnością zielną i niskimi, regularnie 

przycinanymi krzewami wierzby. 
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Argumenty przeciw: 

Wysokie ryzyko drapieżnictwa gniazdowego ze strony oportunistycznych 

drapieżników, bardzo licznych w środowisku miejskim (wrona, sroka, szczur). 

G) OGÓLNY OPIS AKTUALNEGO STANU ROŚLINNOŚCI I UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

Przeznaczony do odkrzaczania obszar A2-6 obejmuje całą powierzchnię wyspy. Dawniej 

rósł na niej młody łęg, który niedawno wykarczowano w ramach robót pielęgnacyjnych 

w międzywalu. Usunięto też wierzchnią warstwę gleby, obniżając rzędną wyspy. Obecnie wyspa 

ma piaszczystą powierzchnię, w większości pokrytą roślinnością zielną nawiązującą 

do zbiorowiska letnich terofitów. Roślinność jest stosunkowo bujna, co sugeruje eutrofizację 

siedliska. Ponadto, na wyspie znajdują się rozproszone odrosty wierzby, tworzące krzewy 

osiągające wysokość 1 metra. 

Powierzchnia wyspy ogólnie rzecz biorąc jest płaska. Przy jej dość stromych brzegach 

podczas niżówek wynurzają się 1-2 piaszczyste ławice (Fot. 41.). 

H) LISTA I OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Poniżej zamieszczono listę i opis działań dotyczących korekty istniejącej roślinności oraz 

zmian ukształtowania terenu w lokalizacji A2-6, które są niezbędne lub pożądane z punktu 

widzenia zwiększania prawdopodobieństwa osiągnięcia celów projektu. 

(i) korekta istniejącej roślinności 

Zaleca się wykaszanie krzewów na całej powierzchni wyspy, a także na jej brzegach, 

w ramach wieloletniego programu utrzymania siedliska lęgowego ptaków (Załącznik graficzny 

nr 2). Krzewy nie powinny być karczowane, a jedynie wykaszane co 2 lata, 

najlepiej na przełomie lata i jesieni. Przy tym terminie koszenia mróz powinien osłabiać 

odrastanie krzewów, które jednak pozostaną na wyspie (w formie przyciętej) tworząc 

preferowane siedlisko lęgowe mew śmieszki i siwej (gatunki te chętnie gnieżdżą się u podstawy 

przyciętych krzewów wierzby). 

(ii) zmiany ukształtowania terenu 

Rzędna wyspy już została obniżona w trakcie prowadzonych na niej ostatnio prac 

pielęgnacyjnych terenu międzywala. Nie ma wskazań, aby dalej zmieniać ukształtowanie 

powierzchni i brzegów wyspy. 

I) DODATKOWE WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W PKT. H 

Brak. 

REASUMUJĄC, jest to mierna lokalizacja z uwagi na możliwość odtworzenia siedliska 

lęgowego rybitw, ale dość obiecująca jeśli chodzi o możliwość odtworzenia siedliska lęgowego 
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mew. Wyspa zapewnia siedlisko lęgowe mew nawet podczas przechodzenia wód mieszczących 

się w zakresie wód średnich i dolnej strefie wód wysokich (nie najwyższych). Ważnym 

argumentem przemawiającym za tą lokalizacją jest możliwość stworzenia, razem z lokalizacją 

„Ogród Zoologiczny”, ciekawego kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego poświęconego 

przyrodzie doliny Wisły. Korzystając z sąsiedztwa Ogrodu Zoologicznego kompleks ten mógłby 

stać się dla mieszkańców Warszawy atrakcyjnym miejscem wypoczynku połączonego 

z edukacją przyrodniczą. 

 

3.2.5. Ogród zoologiczny 

A) OPTYMALNE PRZEZNACZENIE LOKALIZACJI 

 Odtwarzanie odsłoniętych, mulistych i piaszczystych brzegów rzeki – 

lokalizacja A2-7 (teren został niedawno odkrzaczony) 

 Działanie A.1 nie jest wykonywane w tej lokalizacji 

Plan lokalizacji oraz sposób jej zagospodarowania ukazuje Załącznik graficzny nr 2. 

B) OPIS LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.2 

Lokalizacja ta znajduje się na prawym (praskim) brzegu Wisły, pomiędzy mostami 

Śląsko-Dąbrowskim a Gdańskim, na wysokości warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, opodal 

lokalizacji „Golędzinów”. 

W ostatnim roku cały teren lokalizacji został oczyszczony z drzew i krzewów (dokładne 

karczowanie) i w znacznej mierze wyrównany w ramach prac pielęgnacyjnych międzywala. 

Wcześniej znajdowały się tutaj piaszczyste odsypiska brzegowe (jest to brzeg akumulacyjny) 

poprzecinane rynnami i zatoczkami. Większość obszaru odsypisk pokryta była różnowiekowymi 

płatami zbiorowiska wiklin. Na płaskich brzegach rzeki rozwijały się zbiorowiska letnich 

terofitów. Miejscami piaszczyste brzegi utrwalone były ziemnowodną roślinnością z dużym 

udziałem traw. Bliżej ulicy Wybrzeże Helskie nadal znajduje się pas „praskich łęgów” 

(topolowych). Szata roślinna tworzyła tutaj typowy dla doliny Wisły, strefowy układ, 

który został poważnie naruszony w trakcie prac pielęgnacyjnych w międzywalu. Mianowicie 

wycięto (szczęśliwie nie wykarczowano!) pas krzewów tworzących okrajek drzewostanu 

łęgowego. 

C) OCENA LOKALIZACJI Z PUNTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Zamawiający wytypował tą lokalizację jako wariant przeznaczony do realizacji Działania 

A.1. Została ona jednak odrzucona w trakcie wstępnej waloryzacji (Tabela 6). Przedstawia 

mierną wartość jako miejsce realizacji Działania A.2. Istnieją jednak przesłanki, by jednak 

podjąć to działanie w tej lokalizacji. 
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Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

 Z czasem w przestrzeniach między ostrogami odtworzą się płytkie zatoczki, 

które mogą stanowić dobre żerowisko lub miejsce odpoczynku dla migrujących 

siewkowców i innych gatunków ptaków wodno-błotnych. Przed robotami 

pielęgnacyjnymi, szczególnie w okresie przelotów wiosennych, często można 

było tutaj spotkać migrujące kaczki różnych ciekawych gatunków (m.in. świstuna 

Anas penelope, cyraneczkę A. crecca, cyrankę A. querquedula, głowienkę Aythya 

ferina; P. Matyjasiak, niepublikowane materiały własne). 

 Z czasem na brzegu rzeki odrosną również zarośla wiklin. W efekcie nastąpi 

odtworzenie strefowego układu roślinności na brzegu rzeki. 

 Razem z pobliską lokalizacją „Golędzinów”, a także z uwagi na sąsiedztwo 

Ogrodu Zoologicznego, lokalizacja ta ma szansę stworzyć kompleks przyrodniczy 

o znacznych walorach edukacyjnych, umożliwiający mieszkańcom Warszawy 

łączenie rekreacji z zapoznawaniem się z przyrodą Wisły. 

Argumenty przeciw: 

 Brak, jeśli chodzi o funkcje tego miejsca jako siedliska żerowego migrujących 

siewkowców i ptaków wodno-błotnych. 

 Jeśli chodzi o rolę tego miejsca jako siedliska lęgowego dla rybitw 

przeciwwskazaniem jest wysoka potencjalna presja drapieżników-oportunistów 

licznych w środowisku miejskim, a także podatność na zalewanie przez rzekę 

(już przy wezbraniach sięgających górnej strefy wód niskich). 

D) OGÓLNY OPIS AKTUALNEGO STANU ROŚLINNOŚCI I UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

Zarośla wierzbowe zostały ostatnio starannie wykarczowane w ramach prac 

utrzymaniowych międzywala, a teren lokalizacji został zniwelowany. Pozostał tylko pas 

„praskich łęgów”. W przyszłości utrzymanie się siedliska żerowego migrujących siewkowców 

i innych ptaków wodno-błotnych będzie wymagało regularnego (co 2-3 lata) koszenia krzewów 

porastających międzywale, a także usuwania części krzewów z pasa nadwodnego. 

E) LISTA I OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

(i) korekta istniejącej roślinności 

Nie ma potrzeby jej wykonywać. 

(ii) zmiany ukształtowania terenu 

Nie ma potrzeby ich wykonywać. 
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F) DODATKOWE WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W PKT. E 

Konieczne będzie przygotowanie wieloletniego programu utrzymania strefowej 

roślinności praskiego brzegu Wisły w tej lokalizacji, który łączyłby interesy ochrony 

przeciwpowodziowej i ochronę strefowej roślinności brzegów rzeki (oraz powiązanych siedlisk 

ptaków). 

Program ten powinien obejmować okresowe koszenie (nie karczowanie!) krzewów 

wierzby rosnących w międzywalu, by nadmiernie wyrastając nie przeszkadzały w przechodzeniu 

wód wezbraniowych przez „gorset warszawski” (Wysocki i in. 2008). Koszenie należy 

wykonywać co 2-3 lata. Nie należy wykaszać wąskiego pasa krzewów wierzb tworzącego 

okrajek drzewostanu łęgowego (zamknięcie ściany drzewostanu uchroni go przed rozwojem 

gatunków inwazyjnych, takich jak klon jesionolistny). Program ten powinien uwzględnić 

również okresowe usuwanie części krzewów z pasa nadwodnego, a w ostateczności 

także niwelację nadmiernie wypiętrzonych odsypisk osadów aluwialnych w międzywalu. 

Program utrzymania roślinności międzywala Wisły, zakładający okresowe koszenie 

a nie karczowanie krzewów, powinien objąć również inne lokalizacje znajdujące się na praskim 

brzegu pomiędzy Mostem Gdańskim a Mostem Łazienkowskim (zob. część 4.2 niniejszego 

opracowania). 

REASUMUJĄC, jest to warta rozważenia lokalizacja z uwagi na możliwość uzyskania 

celów projektu w zakresie Zadania A2 (muliste i piaszczyste brzegi rzeki jako siedlisko żerowe 

migrujących ptaków siewkowców). Ważnym argumentem za tym jest możliwość stworzenia, 

razem z lokalizacją „Golędzinów”, kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego poświęconego 

przyrodzie doliny Wisły. Korzystając z sąsiedztwa Ogrodu Zoologicznego kompleks ten mógłby 

stać się atrakcyjnym miejscem wypoczynku mieszkańców Warszawy. 

 

 

3.2.6. Piaskarnia Siekierki 

A) OPTYMALNE PRZEZNACZENIE LOKALIZACJI 

 Potencjalna izolowana wyspa trwała – lokalizacja A1-6 (10,0 ha), 

 Potencjalne stanowisko wysp pływających (Działanie A.3), 

 Odtwarzanie odsłoniętych, mulistych i piaszczystych brzegów rzeki – 

lokalizacja A2-11 (4,5 ha). 

Plan lokalizacji oraz miejsca wykonania robót w jej obrębie ukazują Załączniki graficzne 

nr 1 i 2. 
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B) OPIS LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.1 

Jest to półwysep stanowiący część naturalnego brzegu Wisły, powstały po wykopaniu 

zatoki dla Portu WZEK. Obecnie działa tutaj piaskarnia. Półwysep aktualnie jest porośnięty 

gęstymi zaroślami wierzbowymi, reprezentującymi inicjalne stadia sukcesji roślinności 

na nadrzecznych wydmach piaszczystych (Fot. 42-43.). Jego rzędna systematycznie rośnie 

na skutek nanoszenia mas piachu przez wezbrane wody rzeki. U nasady półwyspu znajduje się 

płat łęgu o powierzchni około 5,2 ha. 

Lokalizacja ta posiada stosunkowo wysoki potencjał jako siedlisko lęgowe rybitw. 

W jej pobliżu znajdują się dogodne siedliska żerowe dla rybitw. Wprawdzie rzeka jest tutaj dość 

silnie uregulowana (tamy poprzeczne i podłużne, opaski brzegowe), ale prawy brzeg jest dość 

urozmaicony (płytkie i głębokie baseny pomiędzy ostrogami, roślinność na niskim brzegu, 

kamieniste progi, niewielkie zatoczki), by zapewnić rybom dostęp do siedlisk i tarlisk. Niecałe 

5 km w górę rzeki zaczyna się mało uregulowany fragment Wisły, charakteryzujący się bogatym 

ukształtowaniem koryta i brzegów rzeki, sprzyjającym powstawaniu dobrych miejsc 

do żerowania. W pobliżu lokalizacji, poza korytem rzeki istnieją liczne starorzecza 

(J. Czerniakowskie, J. Wilanowskie, J. Powsinkowskie i inne mniejsze), a także łachy i rzeczka 

Wilanówka. 

C) OCENA LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.1 

Z uwagi na stosunkowo wysoki potencjał faunistyczny tej lokalizacji nadaje się ona 

do utworzenia izolowanej wyspy trwałej ze stanowiskiem barek i platformy stanowiących 

siedlisko zastępcze rybitw. 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

 Jest szansa osiągnięcia w tym miejscu głównego celu projektu, jakim jest 

przywrócenie lęgowych rybitw rzecznych i białoczelnych na warszawskim 

odcinku Wisły. 

 Decyduje o tym stosunkowo wysoki potencjał faunistyczny tej lokalizacji. 

W okolicy znajdują się dość dobre siedliska żerowe. Istnieje możliwość 

odizolowania wyspy odnogą. Ryzyko konkurencji pokarmowej jest względnie 

niskie – najbliższe kolonie lęgowe rybitw położone są 7-8 km w górę rzeki. 

Siedlisko lęgowe może samo się odtwarzać przy współudziale rzeki, 

która deponuje tutaj osady aluwialne. Odnawianie to może być wspomagane 

przez miejscową piaskarnię.  

 Odtworzenie siedliska lęgowego rybitw nie wymaga niszczenia cennych 

drzewostanów łęgowych. 
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Fot. 42. Odsyp porośnięty zaroślami wierzbowymi w lokalizacji „Piaskarnia Siekierki” 

(P. Matyjasiak). 

 
Fot. 43. Zatoka w lokalizacji „Piaskarnia Siekierki” (P. Matyjasiak). 
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Argumenty przeciw: 

Stosunkowo wysokie ryzyko drapieżnictwa ze strony oportunistycznych 

drapieżników, które są liczne w środowisku miejskim (wrona, sroka, szczur). 

Z tego względu wskazane jest zastosowanie w tym miejscu platformy lub tratw 

(barki) jako zastępczego siedliska lęgowego rybitw. 

D) WARUNKI, JAKIE LOKALIZACJA MUSI SPEŁNIAĆ Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI 

DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU 

 Utworzenie w tym miejscu wyspy trwałej wymaga odcięcia od stałego lądu 

specjalnie wybudowaną odnogą nie tylko półwyspu, ale również znajdującego się 

u jego podstawy obszaru z płatem łęgu. Jest to uzasadnione z uwagi 

na uwarunkowania hydrauliczno-hydrologiczne funkcjonowania przyszłej odnogi 

(P. Kuźniar, informacja ustna). Zatem powierzchnia wyspy trwale odcięta od lądu 

będzie wynosić 10,0 ha, co spełnia warunek minimalnej powierzchni (2 ha). 

 Szerokość odnogi odcinającej wyspę od lądu powinna wynieść około 80 m. 

Minimalna głębokość pasa wody odcinającego wyspę od lądu powinna wynieść 

około 80 cm podczas najniższych stanów rzeki Wisły. Odnoga powinna lekko 

meandrować. 

 Optymalny przebieg (lokalizacja) i kształt (w profilu podłużnym) pasa wody 

odcinającego wyspę od lądu przedstawia Załącznik graficzny nr 1. Kształt 

w profilu poprzecznym – zbliżony do trapezu, lecz z urozmaiconą w miarę 

możliwości linią brzegową i rzeźbą dna (przegłębienie przy lewym brzegu 

odnogi, wypłycenie przy prawym, umożliwiające zróżnicowanie prędkości 

przepływu i powiększające różnorodność siedlisk dla ryb). Brzegi odnogi 

powinny być umocnione materiałem przyjaznym środowisku. 

 Materiał użyty do wykończenia górnej powierzchni przyszłej wyspy stałej będzie 

analogiczny do występującego naturalnie na wyspach w korycie środkowego 

biegu Wisły. Wyspa jest przedzielona betonową ostrogą na dwie mniej więcej 

równe części (Załącznik graficzny nr 1). Na górnej części wyspy będzie 

pozostawiony nietknięty płat łęgu (około 5,2 ha). Pokrycie dolnej części wyspy 

będzie następujące (patrząc z biegiem rzeki) – początkowo płaty rzadkiej 

roślinności trawiastej pośród piachu – 40% powierzchni wyspy, potem (w dół 

wyspy) żwir – 30% i (w dolnym końcu) nagi piach – 30%. 

 Optymalny stan roślinności na wyspie i w jej otoczeniu: w dolnej części wyspy 

goły piach z płatami rzadkiej, niskiej roślinności trawiastej, lokalnie mozaika 

siedlisk otwartych bez porostu roślinnego i z porostem trawiastym, płat gołego 

piachu lub żwiru. W górnej części wyspy pozostanie nienaruszony płat łęgu. 

Na stałym lądzie istniejące luźne zadrzewienie łęgowe. 
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 Optymalne ukształtowanie powierzchni dolnej części wyspy: od ostrogi do mniej 

więcej 2/3 długości wyspa będzie płaska, w dalszej części jej powierzchnia będzie 

łagodnie nachylać się do wody. Patrząc w dół tej części wyspy, lewy i prawy 

brzeg będzie schodzić do wody początkowo stromo, a następnie łagodnie. 

 Ukształtowanie brzegów (w tym nachylenie skarp) powinno być zbliżone 

do naturalnego dla środkowej Wisły. Należy unikać prostych linii i rozległych 

płaszczyzn. Brzegi dolnej, piaszczystej części wyspy powinny być piaszczyste. 

W miejscu, gdzie do półwyspu przylega ławica piaszczysta (prawy dolny koniec), 

brzeg powinien być bez roślinności. W pozostałych miejscach zaleca się 

promowanie (przez odpowiednie nasadzenia) rozwoju pasa roślinności 

ziemnowodnej, typowej dla środkowego biegu Wisły. W tych samych miejscach 

zaleca się umocnienie brzegu opaską z kiszki faszynowej. Brzegi górnej, łęgowej 

części wyspy powinny być umocnione korzeniami trwałej roślinności zdrewniałej 

(drzewa i krzewy), schodzącej nad samą wodę (w miarę potrzeby również kiszką 

faszynową). 

Od strony stałego lądu brzeg odnogi odcinającego wyspę będzie miał postać 

skarpy. Zaleca się ubezpieczyć ją materacem faszynowym lub koszami 

gabionowymi z nasadzeniami roślinności (w razie potrzeby wzmocnionym 

u podstawy narzutem kamiennym zasypanym żwirem i pospółką, 

powiększającym uziarnienie dna). Umocnienie to powinno być zazielenione 

nasadzeniami roślinności ziemnowodnej i brzegowej typowej dla środkowego 

biegu Wisły, a także nielicznymi krzewami wierzby (które co 2-3 lata należy 

przycinać, by nie wyrastały nadmiernie). 

Utworzenie bocznej odnogi rzeki, lekko wijącej się i mającej brzegi umocnione 

naturalnym materiałem (roślinność ziemnowodna, krzewy wierzby, faszyna) 

będzie sprzyjało zróżnicowaniu mikrosiedlisk (w tym tworzeniu tarlisk) 

dla niektórych gatunków ryb, a tym samym zwiększeniu bazy pokarmowej 

rybitw. 

 Czynnikiem chroniącym wyspę przed napływem czworonożnych drapieżników 

lądowych i ludzi będzie pas wody. Na dolnej połowie wyspy nie będzie drzew 

i wyższych krzewów (które ułatwiałyby dostęp do tej części wyspy ptakom 

rabującym gniazda). 

E) PROPOZYCJE DZIAŁAŃ, JAKIE POWINNY BYĆ WYKONANE DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

 Budowa odnogi odcinającej przyszłą wyspę od stałego lądu, połączona 

z rozbiórką fragmentu istniejącej ostrogi (Załącznik graficzny 1). 

 Obniżenie powierzchni dolnej części wyspy rzędnej 83 m n.p.m. (docelowo 

będzie ona wyższa o 2 metry od przecinającej wyspę ostrogi). Niweleta taka jest 
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wystarczająca, by wyspa stanowiła bezpieczne siedlisko podczas przechodzenia 

wód wezbraniowych sięgających górnej strefy wód średnich. 

 Demontaż betonowej ostrogi w profilu odnogi odcinającej przyszłą wyspę 

od stałego lądu (Załącznik graficzny 1). 

 Wykarczowanie krzewów w dolnej części wyspy (zob. Działanie A.2, niżej). 

F) OCENA LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.2 

Jest to bardzo obiecująca lokalizacja jeśli chodzi o możliwość odtworzenia siedliska 

lęgowego dla siewkowców (sieweczki rzecznej i obrożnej). 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

Rzeka nanosi tutaj regularnie warstwy piachu umożliwiające spontaniczne 

odnawianie się siedliska lęgowego siewkowców. Istnieje możliwość odnawiania 

siedliska przy współpracy miejscowej piaskarni. 

Argumenty przeciw: 

 Ryzyko drapieżnictwa ze strony oportunistycznych drapieżników. 

 Możliwość częstego płoszenia ptaków przez ludzi szukających rozrywki 

nad Wisłą (można temu zaradzić odcinając teren od lądu odnogą; 

zob. Działanie A.1, wyżej). 

G) OGÓLNY OPIS AKTUALNEGO STANU ROŚLINNOŚCI I UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

Przeznaczony do odkrzaczania obszar A2-11 (4,5 ha) znajduje się na dolnej części 

przyszłej wyspy. Aktualnie powierzchnia półwyspu jest silnie pofałdowana przez wysokie 

wypiętrzenia nanosów aluwialnych. Cała powierzchnia półwyspu (A2-11) aktualnie pokryta jest 

łanem krzewów wierzby. 

H) LISTA I OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Poniżej zamieszczono listę i opis działań dotyczących korekty istniejącej roślinności oraz 

zmian ukształtowania terenu w lokalizacji A2-11, które są niezbędne lub pożądane z punktu 

widzenia zwiększania prawdopodobieństwa osiągnięcia celów projektu. 

(i) korekta istniejącej roślinności 

Planuje się karczowanie krzewów w lokalizacji A2-11 (4,5 ha; Załącznik graficzny nr 2). 

Usunięcie roślinności w tej lokalizacji doprowadzi do odtworzenia siedliska lęgowego rybitw 

i siewkowców na przyszłej wyspie trwałej (lokalizacja A1-6). Ponadto, efektem będzie 
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zwiększenie areału siedliska żerowego dla migrujących siewkowców i innych gatunków ptaków 

wodno-błotnych. 

(ii) zmiany ukształtowania terenu 

Zaleca się obniżenie rzędnej półwyspu (dolnej części przyszłej wyspy) do 83 m n.p.m. 

(zob. Działanie A.1, wyżej) 

I) DODATKOWE WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W PKT. H 

Usuwanie krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie 

od początku września do końca marca. W przypadku odnawiania się nalotu wierzby w związku 

z niesprzyjającymi warunkami hydrologicznymi (brak wezbrań i odnawiania siedliska 

naniesione przez rzekę osady piachu), może być konieczne okresowe (raz na kilka lat) 

odkrzewianie siedliska lęgowego rybitw lub wykaszanie krzewów (co 1-2 lata). 

REASUMUJĄC, lokalizacja jest obiecująca z uwagi na możliwość uzyskania 

kompleksowych efektów w zakresie Zadań A1 i A2. 

 

3.2.7. Miedzeszyn 

A) OPTYMALNE PRZEZNACZENIE LOKALIZACJI 

 Potencjalna izolowana wyspa trwała – lokalizacja A1-7 (2 ha), 

 Potencjalna ławica piaszczysta – lokalizacja A1-8 (2 ha), 

 Odtwarzanie odsłoniętych, mulistych i piaszczystych brzegów rzeki – 

lokalizacja A2-16 (ogółem 3,4 ha). 

Plan lokalizacji oraz miejsca wykonania robót w jej obrębie ukazują Załączniki graficzne 

nr 1 i 2. 

B) OPIS LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Jest to fragment zarefulowanego brzegu stałego, znajdujący się na terenie 

tzw. Wieloryba, na wysokości Miedzeszyna (Fot. 44-48.). Lokalizacja ta posiada potencjał jako 

siedlisko lęgowe rybitw. W przeszłości, na piaszczystej ławicy pod Miedzeszynem gniazdowały 

rybitwy i inne mewowce (Luniak i in. 2001). W latach 80. XX wieku siedlisko lęgowe zostało 

zniszczone w trakcie prac regulacyjnych. W ostatnich latach, przy niskich stanach rzeki rybitwy 

próbują lęgów na wyłaniających się tutaj ławicach (STOP 2007-2011). 

W pobliżu znajdują się odpowiednie siedliska żerowe dla tych ptaków. Rzeka jest tutaj 

dość silnie uregulowana (tamy poprzeczne i podłużne, opaski brzegowe), ale prawy brzeg rzeki 

jest dość urozmaicony (ostrogi i baseny pomiędzy nimi, rynny brzegowe, roślinność brzegowa), 
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by wiele gatunków ryb stanowiących pokarm rybitw mogło znaleźć tutaj siedlisko dla siebie. 

Istnieją też niewielkie zatoki, które potencjalnie mogą stanowić miejsce rozrodu ryb. 

Niecałe 5 km w górę rzeki zaczyna się mało uregulowany odcinek Wisły, charakteryzujący się 

bogatym ukształtowaniem koryta rzeki, sprzyjającym powstawaniu dobrych miejsc 

do żerowania. Poza korytem istnieją liczne starorzecza (J. Czerniakowskie, J. Wilanowskie, 

J. Powsinkowskie i inne mniejsze), a także łachy i rzeczka Wilanówka. 

Brzeg jest umocniony opaską kamienną. W nurcie rzeki widać pozostałości tamy 

podłużnej (narzut kamienny, który wprowadza bardzo pożądane zróżnicowanie przestrzenne 

siedliska ryb). Zapiaszczony obszar lokalizacji stopniowo zarasta krzewami wierzb 

i krzaczastymi topolami. Rozwój zgrupowania krzewów jest dość skutecznie hamowany 

przez bobry (intensywnie zgryzające krzewy) i przez płynącą krę. 

C) OCENA LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Jest to przeciętna lokalizacja, ale daje szanse na osiągnięcie celów projektu. Warunki 

hydrologiczne panujące tutaj sprzyjają utworzeniu zespołu izolowanej wyspy stałej 

i towarzyszącej jej, dość wysokiej ławicy piaszczystej (Kuźniar 2012). Opcjonalnie można tutaj 

umieścić stanowisko barek i platformy służących jako zastępcze siedlisko lęgowe dla rybitw. 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

 Jest szansa osiągnięcia w tym miejscu głównego celu projektu, jakim jest 

przywrócenie lęgowych rybitw rzecznych i białoczelnych na warszawskim 

odcinku Wisły. Decyduje o tym dość wysoki potencjał faunistyczny tej 

lokalizacji. W okolicy znajdują się dobre siedliska żerowe. Rybitwy podejmują 

próby lęgów na tym odcinku, gdy tylko pojawią się ławice (przy bardzo niskich 

stanach rzeki; STOP 2007-2011). 

 Istnieje możliwość odizolowania wyspy (A1-7) od stałego lądu za pomocą 

bocznej odnogi. W korycie rzeki rybitwy mogłyby mieć do dyspozycji jako 

alternatywne siedlisko lęgowe ławicę piaszczystą (A1-8, około 2 ha), odsłaniającą 

się podczas niżówek. Konkurencja pokarmowa nie powinna stanowić problemu – 

najbliższe kolonie lęgowe rybitw położone są 7-8 km w górę rzeki. 

 Przyszła wyspa ma szansę samoodnawiać się piachem nanoszonym przez rzekę. 

Może również powiększyć nieco swój areał, rozbudowując się w stronę koryta 

rzeki (Kuźniar 2012). 

Argumenty przeciw: 

 Stosunkowo wysokie ryzyko drapieżnictwa ze strony oportunistycznych 

drapieżników, które są liczne w środowisku miejskim (wrona, sroka, szczur). 

Aczkolwiek podczas niskich stanów wód Wisły rybitwy miałyby do dyspozycji 

bezpieczną ławicę A1-8 położoną w nurcie rzeki. 
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 Siedlisko główne (wyspa A1-7) ma stosunkowo mały areał i jest „wciśnięta” 

w przyległy ląd, co może ją uczynić nieatrakcyjną dla mewowców preferujących 

miejsca bardziej odsłonięte. Sytuację tą może jednak poprawić spontaniczna 

rozbudowa wyspy w stronę koryta rzeki, która jest możliwa biorąc pod uwagę 

panujące tutaj warunki hydrologiczne (Kuźniar 2012). 

D) WARUNKI, JAKIE LOKALIZACJA MUSI SPEŁNIAĆ Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI 

DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU 

 Minimalna powierzchnia wyspy trwale odcięta od lądu będzie wynosić około 

2 ha. Powierzchnia zanurzonej ławicy wyniesie ok. 2 ha. W obu przypadkach 

spełniony jest warunek minimalnej powierzchni obiektu. 

 Minimalna szerokość odnogi odcinającej wyspę od lądu wyniesie 20-30 metrów. 

Minimalna głębokość pasa wody odcinającego wyspę od lądu wyniesie 80 cm 

podczas najniższych stanów rzeki Wisły. 

 Optymalny przebieg (lokalizację) i kształt (w profilu podłużnym) pasa wody 

odcinającego wyspę od lądu przedstawia Załącznik graficzny nr 1. Kształt 

w profilu poprzecznym – zbliżony do trapezu, przy pewnym urozmaiceniu 

kształtu linii brzegowej i rzeźby dna. Brzegi odnogi powinny być ubezpieczone. 

 Materiał użyty do wykończenia górnej powierzchni wyspy stałej (A1-7) będzie 

analogiczny do występującego naturalnie na wyspach w korycie środkowego 

biegu Wisły. Od górnego końca wyspy podłoże piaszczyste – 50% powierzchni, 

ku tyłowi wyspy przechodzące w podłoże żwirowe – 30% pokrywę z rzadkiej 

roślinności trawiastej – 20%. 

Górna powierzchnia ławicy piaszczystej (A1-8) zostanie uformowana z piasku 

i żwiru rzecznego. 

 Optymalny stan roślinności na wyspie i w jej otoczeniu: goły piach i żwir 

ze spontanicznie pojawiającą się, rzadką roślinnością zielną, lokalnie 

spontanicznie wykształcające się płaty roślinności trawiastej. Brak drzew 

i krzewów na wyspie, za wyjątkiem pasa krzewów wierzby lokalnie 

umacniającego brzeg wyspy. Roślinność  w otoczeniu wyspy powinna być 

pozostawiona bez zmian. 

 Optymalny stan powierzchni zanurzonej ławicy piaszczystej – goły piach 

ze żwirem. 

 Optymalne ukształtowanie powierzchni wyspy – płaska. Brzegi wyspy 

początkowo będą dość strome. U ich podstawy powinny pojawiać się ławice 

piaszczyste, które przy niskich stanach rzeki będą łagodzić stromość skarp 

brzegowych. Ostateczny profil wyspy powinien ukształtować się w sposób 

naturalny, przy współudziale osadów aluwialnych odkładanych przez rzekę.  
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Optymalne ukształtowanie powierzchni zanurzonej ławicy piaszczystej: 

powierzchnia ławicy powinna się łagodnie wznosić ku końcowi leżącemu w dół 

biegu rzeki, do wysokości sięgającej górnej strefy stanów niskich. 

 Strefa styku wody i lądu: brzegi wyspy i odnogi ubezpieczone materiałami 

naturalnymi i roślinnością, tworzącymi potencjalne siedlisko i tarlisko dla ryb. 

Ukształtowanie brzegów (w tym nachylenie skarp) powinno być zbliżone 

do naturalnego dla środkowej Wisły. Należy unikać prostych linii i rozległych 

płaszczyzn.  

Brzeg wyspy A1-7 od strony nurtu rzeki powinien być pozostawiony bez zmian 

(aktualnie jest on umocniony narzutek kamiennym, w przyszłości zostanie 

wymodelowany osadami zdeponowanymi przez rzekę). Czoło wyspy powinno 

być ubezpieczone materacem faszynowym lub koszami gabionowymi 

i zazieleniony nasadzeniem typowej roślinności zielnej, ziemnowodnej 

i brzegowej. Dolny koniec wyspy może być ubezpieczony opaską z kiszki 

faszynowej. 

Brzeg wyspy trwałej od strony lądu będzie miał postać niewysokiej skarpy. 

Zaleca się ubezpieczenie tej skarpy materacem faszynowym (w razie potrzeby 

wzmocnionym u podstawy narzutem kamiennym zasypanym żwirem i pospółką, 

który dodatkowo powiększy uziarnienie dna) lub gabionami i zazielenienie 

naturalną zielną roślinnością ziemnowodną i brzegową. 

Brzeg bocznej odnogi (odcinającej wyspę) od strony lądu stałego będzie bardzo 

wysoki (3-4 metry). Powinien zostać umocniony materacem faszynowym 

dającym odrosty wierzby. 

Utworzenie bocznej odnogi rzeki, której brzegi zostaną umocnione naturalnym 

materiałem (roślinność ziemnowodna, krzewy wierzby, faszyna), będzie sprzyjać 

utworzeniu mikrosiedlisk (w tym tarlisk) dla niektórych gatunków ryb, 

a tym samym zwiększeniu bazy pokarmowej rybitw. 

 Elementem zabezpieczającym lęgi ptaków na wyspie przed presją ludzi 

i (do pewnego stopnia) czworonożnych drapieżników lądowych będzie boczna 

odnoga izolująca wyspę od stałego lądu. Zaleca się usunięcie z terenu przyszłej 

wyspy drzew i krzewów, pod osłoną których ptaki krukowate mogłyby zbliżać się 

do gniazd. 

 Utworzenie bocznej odnogi powinno sprzyjać sedymentacji materiału wleczonego 

przez rzekę i utrzymywanie się ławicy piaszczystej w sąsiedztwie wyspy trwałej. 

Ławica ta będzie stanowić rezerwę bezpiecznego siedliska lęgowego 

dla mewowców. 
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Fot. 44. Zarefulowany obszar w lokalizacji „Miedzeszyn” (P. Matyjasiak). 

 
Fot. 45. Zgryzane przez bobry i ścinane przez krę zbiorowisko krzewów wierzbowych 

w lokalizacji „Miedzeszyn” (P. Matyjasiak). 
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Fot. 46. Fragment obszaru przeznaczonego do odkrzewiania w lokalizacji „Miedzeszyn” 

(P. Matyjasiak). 

 
Fot. 47. Skarpa dawnego brzegu rzeki w lokalizacji „Miedzeszyn” (P. Matyjasiak). 
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Fot. 48. Ławica piaszczysta w lokalizacji „Miedzeszyn”. Wynurza się tylko przy najniższych 

stanach rzeki, więc rzadko kiedy może służyć za siedlisko lęgowe mewowców (P. Matyjasiak). 

 

E) PROPOZYCJE DZIAŁAŃ, JAKIE POWINNY BYĆ WYKONANE DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

 Budowa bocznej odnogi izolującej wyspę trwałą (A1-7) od prawego brzegu rzeki 

(Załącznik graficzny nr 1). 

 Budowa ławicy piaszczystej (A1-8), o rzędnej sięgającej granicy strefy wody 

niskiej i średniej (Załącznik graficzny nr 1). 

 Usunięcie krzewów z terenu przyszłej wyspy (3,4 ha; zob. Działanie A.2, niżej). 

F) OCENA LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.2 

Jest to bardzo obiecująca lokalizacja jeśli chodzi o możliwość odtworzenia siedliska 

lęgowego dla siewkowców (sieweczki rzecznej i obrożnej), a także siedliska żerowego 

dla siewkowatych i innych gatunków ptaków wodno-błotnych. 
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Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

Analogiczne jak w przypadku Działania A.1. 

 Lokalne warunki hydrologiczne sprzyjają spontanicznemu odnawianiu się 

siedliska piaszczystych i mulistych brzegów rzeki (Kuźniar 2012). Po utworzeniu 

bocznej odnogi, na skutek depozycji osadów piachu powinna nastąpić rozbudowa 

utworzonej wyspy trwałej w kierunku koryta rzeki, połączona z wykształceniem 

się niskiego, piaszczystego brzegu. Jednocześnie powinna utrwalić się 

towarzysząca wyspie ławica piaszczysta. Kompleks wyspy trwałej i piaszczystej 

ławicy powinien zapewnić dostępność siedliska lęgowego przy wodzie niskiej 

i średniej w dolnej połowie zakresu. 

 Budując odnogę odcinająca kompleks wyspa trwała-ławica od stałego lądu można 

łatwo zminimalizować ryzyko płoszenia ptaków przez ludzi szukających 

nad Wisłą rozrywki (zob. Działanie A.1, wyżej). 

Argumenty przeciw: 

Ryzyko drapieżnictwa ze strony oportunistycznych drapieżników. 

G) OGÓLNY OPIS AKTUALNEGO STANU ROŚLINNOŚCI I UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

Przeznaczony do odkrzaczania obszar A2-16 (3,4 ha) leży wzdłuż brzegu rzeki. Rosnące 

tutaj krzewy wierzbowe i krzaczaste formy topoli czarnej w wieku miejscach są silnie zgryzane 

przez bobry. Zapiaszczona powierzchnia z trudem zarasta krzewami. Jest skąpo pokryta płatami 

roślinności zielnej. 

H) LISTA I OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Poniżej zamieszczono listę i opis działań dotyczących korekty istniejącej roślinności oraz 

zmian ukształtowania terenu w lokalizacji A2-16, które są niezbędne lub pożądane z punktu 

widzenia zwiększania prawdopodobieństwa osiągnięcia celów projektu. 

(i) korekta istniejącej roślinności 

Planuje się wykarczowanie krzewów i wyrośniętych wierzb w lokalizacji A2-16 (3,4 ha). 

Usunięcie roślinności w tej lokalizacji doprowadzi do odtworzenia siedliska lęgowego rybitw 

i siewkowców na przyszłej wyspie trwałej (lokalizacja A1-7). Ponadto nastąpi zwiększenie 

areału siedliska żerowego dla migrujących siewkowców i innych gatunków ptaków wodno-

błotnych. 

(ii) zmiany ukształtowania terenu 

Nie są konieczne (rzeka sama wymodeluje ostateczny profil wyspy). 
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I) DODATKOWE WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W PKT. H 

Usuwanie krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, to znaczy 

w okresie od początku września do końca marca. W kolejnych latach konieczne będzie okresowe 

wycinanie (nie karczowanie) krzewów w celu utrzymania odsłoniętego siedliska. 

REASUMUJĄC, lokalizacja ta przedstawia się dość ciekawie jako miejsce pozwalające 

uzyskać kompleksowe efekty w zakresie działań A1 i A2. Odtworzone w tym miejscu siedliska – 

lęgowe rybitw i siewkowców oraz żerowe ptaków wodno-błotnych – mają szansę być trwałe. 

 

3.2.8 Stara Wisła 

A) OPTYMALNE PRZEZNACZENIE LOKALIZACJI 

 Odtwarzanie odsłoniętych, mulistych i piaszczystych brzegów rzeki – 

lokalizacja A2-12 (6,5 ha), 

 Działanie A.1 nie jest wykonywane w tej lokalizacji. 

Plan lokalizacji oraz sposób jej zagospodarowania ukazuje Załącznik graficzny nr 2. 

B) OPIS LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.2 

Lokalizacja ta znajduje się na prawym (miedzeszyńskim) brzegu Wisły, powyżej Mostu 

Siekierkowskiego, na terenie tzw. Wieloryba. Brzeg Wisły na tym odcinku ubezpieczony jest 

opaską brzegową i ostrogami, pomiędzy którymi odłożyły się nanosy piachu i mułu rzecznego. 

Od strony stałego lądu nanosy oddziela odnoga, która wysycha przy niskich stanach rzeki. 

Nanosy, miejscami bardzo wysokie, zarosły wierzbą. W niektórych miejscach zarośla wierzbowe 

przekształciły się w młody łęg. Bliżej brzegu zarośla są intensywnie zgryzane przez bobry, 

co zahamowało ich przemianę w łęg. Aktualnie bobry intensywnie wycinają również drzewa 

w pasie młodego łęgu (Fot. 49-50.). 

Pomiędzy ostrogami powstały zatoki o różnej wielkości i głębokości. Ich obecność 

wpływa na wydłużenie i komplikację kształtu linii brzegowej. Dość zróżnicowana jest rzeźba 

dna rzeki (płycizny, wyboje, pozostałości ostróg tworzące progi). 

Zróżnicowana jest również rzeźba powierzchni odsypów – licznie występują tutaj 

mniejsze lub większe zagłębienia terenowe ze stałymi lub okresowymi oczkami wodnymi. 

Brzegi odsypu i płytkie zatoki mogą stanowić atrakcyjne siedlisko żerowe 

dla migrujących siewkowców i innych ptaków wodno-błotnych. Cały teren stanowi potencjalne 

siedlisko lęgowe brodźca piskliwego i zimorodka. 
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Fot. 49. Dawna odnoga, aktualnie wypłycona, w lokalizacji „Stara Wisła”. (P. Matyjasiak). 

 

 
Fot. 50. Bobry intensywnie wycinają młody łęg i zarośla wierzbowe w lokalizacji „Stara Wisła”. 

Już od dawna pracują na rzecz projektu  „WisłaWarszawska.pl” (P. Matyjasiak). 
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C) OCENA LOKALIZACJI Z PUNTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Jest to lokalizacja przeciętnej jakości. Mimo to warto ją rozważyć jako miejsce realizacji 

Działania A.2. 

Argumenty za: 

Płytkie zatoczki tworzące się w przestrzeniach między ostrogami mogą stanowić 

dobre żerowisko dla migrujących siewkowców i innych ptaków wodno-błotnych. 

Argumenty przeciw: 

Brak, jeśli chodzi o funkcję tego miejsca jako siedliska żerowego migrujących 

siewkowców. 

D) OGÓLNY OPIS AKTUALNEGO STANU ROŚLINNOŚCI I UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

Na odsypie odłożonym na główkach ostróg znajdują się zarośla wierzbowe, które w pasie 

oddalonym od rzeki zdążyły przekształcić się w młody łęg. W pasie bliższym rzeki ich rozwój 

w łęg jest zahamowany przez zgryzanie bobrów i oddziaływanie kry. W pasie przywodnym 

znajdują się płaty nagiego piachu ze skąpymi zbiorowiskami roślinności zielnej. 

E) LISTA I OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

(i) korekta istniejącej roślinności 

Zaleca się wykarczowanie krzewów wierzby w pasie przylegającym do wody (6,5 ha; 

Załącznik graficzny nr 2). 

(ii) zmiany ukształtowania terenu 

Nie ma potrzeby ich wykonywać. 

F) DODATKOWE WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W PKT. E 

Usuwanie krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, to znaczy 

w okresie od początku września do końca marca. W kolejnych latach konieczne będzie okresowe 

wycinanie (nie karczowanie) krzewów w celu utrzymania odsłoniętego siedliska brzegu rzeki. 

REASUMUJĄC, jest to lokalizacja warta rozważenia z uwagi na możliwość uzyskania 

celów projektu w zakresie Zadania A2 (muliste i piaszczyste brzegi rzeki jako siedlisko żerowe 

migrujących ptaków siewkowców). 
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3.2.9. Zawady 

A) OPTYMALNE PRZEZNACZENIE LOKALIZACJI 

 Potencjalna izolowana wyspa trwała – lokalizacja A1-9 (60,5 ha), 

 Potencjalna ławica piaszczysta – lokalizacja A1-10 (2 ha), 

 Potencjalne stanowisko wysp pływających (Działanie A.3), 

 Odtwarzanie odsłoniętych, mulistych i piaszczystych brzegów rzeki – 

lokalizacja A2-13 A, B, C (ogółem 17,8 ha). 

Plan lokalizacji oraz miejsca wykonania robót w jej obrębie ukazują Załączniki graficzne 

nr 1 i 2. 

B) OPIS LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

Jest to odsypisko brzegowe leżące przy lewym brzegu rzeki Wisły, na wysokości 

Wilanowa (Fot. 51-53.). Powstało  pomiędzy poprzecznymi tamami (ostrogami). Od strony 

stałego lądu daje się zauważyć zarys dawnego brzegu i pozostałości łachy. 

Lokalizacja ta posiada duży potencjał jako siedlisko lęgowe rybitw. Jeszcze w latach 80. 

XX wieku w tym miejscu gniazdowały rybitwy rzeczne, białoczelne i śmieszki (Luniak i in. 

2001). W ostatnich latach, w sprzyjających warunkach (wynurzone ławice podczas niskiej wody; 

Fot. 50.) oba gatunki rybitw podejmują tutaj próby lęgów (STOP 2007-2011). 

W pobliżu znajdują się dogodne dla rybitw siedliska żerowe. Poniżej rzeka jest 

uregulowana, ale tuż powyżej rozpoczyna się prawie nie uregulowany fragment Wisły, 

charakteryzujący się bogatym ukształtowaniem koryta rzeki i linii brzegowej, sprzyjającym 

powstawaniu miejsc do żerowania dogodnych dla rybitw. Poza korytem istnieją liczne 

starorzecza (J. Czerniakowskie, J. Wilanowskie, J. Powsinkowskie i inne mniejsze), 

a także łachy i rzeczka Wilanówka. 

C) OCENA LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.1 

Jest to bardzo dobra lokalizacja, biorąc pod uwagę względy ornitologiczne, lokująca się 

w rankingu walorów ornitologicznych na tym samym miejscu co lokalizacja „Łomianki Dolne”, 

zaraz po lokalizacji „Rajszew”. 

Odsypisko stanowi bardzo obiecujący wariant lokalizacji kompleksu izolowanej wyspy 

trwałej i ławicy piaszczystej, przy którym będzie stanowisko dla barek i platformy (zastępczego 

siedliska lęgowego rybitw). Można tutaj utworzyć wyspę trwałą o powierzchni około 60 ha, 

posiadającą rozległe fragmenty piaszczyste o łącznej powierzchni do 25 ha. Po wybudowaniu 

bocznej odnogi, obszary aluwialne będą łatwo ulegać spontanicznemu odnawianiu 
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przez nanoszone przez rzekę masy piachu. Jednocześnie nastąpi przyrost wysokości wyspy 

(Kuźniar 2012). 

Pewne zastrzeżenia budzi niewielka odległość (2-3km) dzieląca tą lokalizację 

od najbliższych, istniejących kolonii rybitw na terenie rezerwatu przyrody „Wyspy 

Zawadowskie”. Efektem tego może być konkurencja o pokarm pomiędzy rybitwami z tamtych 

kolonii. 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

 Wysokie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia głównego celu projektu, jakim jest 

utworzenie dobrego siedliska lęgowego dla rybitw. Stanowi o tym wysoki 

potencjał faunistyczny tego miejsca. W okolicy znajdują się bardzo dobre 

siedliska żerowe. 

 Relatywnie niewielki jest potencjalny negatywny wpływ czynników 

populacyjnych, decydujących o liczebności i rozmieszczeniu lęgowych rybitw. 

Niewielkie jest tutaj ryzyko drapieżnictwa ze strony oportunistycznych 

drapieżników (szczur, sroka, wrona). W tym kontekście czynnikiem sprzyjającym 

lęgom ptaków jest duży areał potencjalnej wyspy trwałej (A1-9). W czasie 

niżówek rybitwy mogą gniazdować na stowarzyszonej z wyspą, bezpiecznej 

ławicy (A1-10). Natomiast podczas wezbrań sięgających strefy wód średnich 

ptaki mogłyby przenieść się na wyspę. Z czasem wyspa trwała powinna 

przyrastać na wysokość (Kuźniar 2012), co uczyni ją bezpiecznym siedliskiem 

lęgowym nawet podczas przejścia wysokich wód. 

 Siedlisko lęgowe rybitw może łatwo samo się odtwarzać. W dolnej swej części 

przyszła wyspa może łatwo nadbudowywać się dzięki osadom piachu 

nanoszonym przez rzekę (Kuźniar 2012). 

Argumenty przeciw: 

Potencjalne ryzyko konkurencji pokarmowej – najbliższe (dość duże) kolonie 

lęgowe rybitw położone są już w odległości około 2-3 km w górę rzeki. 

D) WARUNKI, JAKIE LOKALIZACJA MUSI SPEŁNIAĆ Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI 

DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU 

 Minimalna powierzchnia wyspy stale odcięta od stałego lądu będzie wynosić 

około 60 ha, a piaszczystej ławicy – 2 ha. W obu przypadkach spełniony jest 

warunek minimalnej powierzchni. 

 Minimalna szerokość i minimalna głębokość pasa wody odcinającego tę wyspę 

od lądu – odpowiednio 50 m i 80 cm (gdy poziom wody w Wiśle znajduje się 

w dolnej strefie stanów niskich). 
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Fot. 51. Lokalizacja „Zawady” widziana z przeciwnego brzegu. Na pierwszym planie widać 

odsypisko, które w niektórych latach funkcjonuje jako ławica piaszczysta w nurcie, a w innych 

jako odsyp brzegowy (P. Matyjasiak). 

 

 
Fot. 52. Piaszczysty obszar (refulisko) w lokalizacji „Zawady”. (P. Matyjasiak). 
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Fot. 53. Fragment przeznaczonego do wykarczowania terenu w lokalizacji „Zawady”. 

(P. Matyjasiak). 

 

 Przebieg (lokalizacja) pasa wody odcinającego wyspę od lądu został 

przedstawiony na podkładzie ortofotomapy z OPZ (Załącznik graficzny nr 1). 

Generalnie rzecz biorąc, biegnie on w miejscu dawnej, uschniętej odnogi rzeki. 

Wskazania odnośnie kształtu (w profilu podłużnym i poprzecznym) odcinającego 

pasa wody – nowa odnoga powinna łagodnie wić się (meandrować). Kształt 

odnogi w profilu poprzecznym – zbliżony do trapezu, lecz z możliwie najbardziej 

urozmaiconą linią brzegową i rzeźbą dna (przegłębienia na przemian 

z płyciznami, lokalnie narzut kamienny zwiększający uziarnienie dna), 

sprzyjająca zróżnicowaniu prędkości przepływu. 

 Materiał tworzący górną powierzchnię wyspy – miejsca zapiaszczone, leżące 

bliżej koryta rzeki, pozostaną piaszczyste (zostaną również odkrzewione 

w ramach Działania A.2). Natomiast obszar pokryty zadrzewieniem łęgowym 

pozostanie nienaruszony. 

 Optymalny stan powierzchni wyspy: istniejące zadrzewienia łęgowe (od strony 

lądu) oraz goły piach ze spontanicznie pojawiającą się, rzadką roślinnością zielną 

(od strony koryta rzeki). 

 Optymalne ukształtowanie powierzchni wyspy: zostanie zachowane aktualne 

ukształtowanie powierzchni wyspy, w tym powierzchni piaszczystej (leżącej 

bliżej koryta rzeki). Po wykonaniu bocznej odnogi rzeki, powierzchnia 

piaszczysta w dolnej części przyszłej wyspy powinna stopniowo zwiększać swą 
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rzędną na skutek deponowania piachu przez rzekę, aż do osiągnięcia wysokości 

strefy wód wysokich (Kuźniar 2012). Będzie to zjawisko korzystne z uwagi 

na funkcjonowanie siedliska lęgowego ptaków, a jednocześnie niegroźne 

jeśli chodzi o zagrożenie powodziowe. 

 Ukształtowanie brzegów (w tym nachylenie skarp) powinno być zbliżone 

do naturalnego dla środkowej Wisły. Należy unikać prostych linii i rozległych 

płaszczyzn. Styk lądu i wody w obrębie bocznej odnogi odcinającej wyspę 

powinien być maksymalnie urozmaicony przez odpowiednie ukształtowanie linii 

brzegowej, obecność ziemnowodnej roślinności zielnej (szuwar itp.) 

i przyjaznych środowisku elementów umocnienia brzegów, które łącznie 

dostarczą siedliska dla niektórych gatunków ryb, a tym samym przyczyniają się 

do zwiększenia bazy pokarmowej rybitw. 

Brzeg wyspy od strony koryta rzeki zaleca się pozostawić do naturalnego 

ukształtowania przez rzekę (będzie ona nanosiła tutaj spore ilości osadów). Oba 

brzegi bocznej odnogi, a także czoło wyspy, powinny być ubezpieczone 

materiałami przyjaznymi środowisku – materacem faszynowym lub opaską 

z kiszki faszynowej. W miejscach zagrożonych erozją (szczególnie w dolnym 

odcinku odnogi) może być wskazane wzmocnienie ubezpieczenia brzegu 

narzutem kamiennym, zasypanym żwirem lub pospółką, zastosowanie koszy 

gabionowych lub mozaiki betonowej z nasadzeniami roślinności. Ubezpieczony 

brzeg powinien być zazieleniony roślinnością ziemnowodną i brzegową, typową 

dla środkowego biegu Wisły. 

W celu dodatkowego urozmaicenia brzegów w celu stworzenia mikrosiedlisk 

i tarlisk dla ryb, wskazane jest ubezpieczenie niektórych odcinków brzegu 

karpiną. Wskazane jest również wykorzystanie nasadzeń drzew i krzewów 

łęgowych do umocnienia brzegów odnogi. 

 Odcięcie wyspy od lądu boczną odnogą zabezpieczy siedlisko lęgowe ptaków 

przed penetracją przez ludzi i niektóre drapieżniki czworonożne. Jednocześnie 

bardzo pozytywnie wpłynie na stan ochrony wszystkich siedlisk znajdujących się 

na wyspie (zadrzewień łęgowych, zbiorowisk wiklin i innych). 

E) PROPOZYCJE DZIAŁAŃ, JAKIE POWINNY BYĆ WYKONANE DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

 Budowa odnogi rzeki odcinającej przyszłą wyspę (A1-9) od stałego lądu 

(Załącznik graficzny nr 1). Konieczne będzie rozebranie fragmentów ostróg 

znajdujących się w profilu odnogi i wycięcie pewnej liczby drzew, które wyrosły 

w miejscu dawnej odnogi rzeki. 

 Utworzenie ławicy piaszczystej (o rzędnej nie przekraczającej granicy stref wody 

niskiej i średniej) – obiekt A1-10 (Załącznik graficzny nr 1). 
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F) OPIS LOKALIZACJI Z PUNKTU WIDZENIA PRZYDATNOŚCI DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

DZIAŁANIA A.2 

Biorąc pod uwagę względy ornitologiczne, jest to jedna z czterech najbardziej 

obiecujących lokalizacji dla realizacji Działania A.2. (Tabela 4.). Znajduje się tutaj rozległe pole 

refulacyjne i odsypiska pomiędzy ostrogami, które ulegają powolnemu zarastaniu w procesie 

naturalnej sukcesji roślinnej. Usuwanie drzew i krzewów zaleca się przeprowadzić w obrębie 

obiektów A2-13 A, B i C, o łącznej powierzchni 17,8 ha. 

Argumenty przemawiające za tą lokalizacją: 

Obszar ten ma bardzo duży potencjał jako siedlisko lęgowe takich gatunków 

siewkowców, jak sieweczka rzeczna i sieweczka obrożna. Wymaga jednak 

usunięcia drzew i krzewów porastających powierzchnie piaszczyste. 

Argumenty przeciw: 

Brak takich argumentów na gruncie ornitologii i ekologii. 

G) OGÓLNY OPIS AKTUALNEGO STANU ROŚLINNOŚCI I UKSZTAŁTOWANIA TERENU 

Miejsca przewidziane do wykarczowania porośnięte są rozproszonymi 

lub zgrupowanymi, młodymi okazami topoli czarnej, rzadziej białej lub drzewiastymi formami 

wierzb. Zadrzewienie to nie ma cech lasu łęgowego. Poza drzewami, występują tutaj również 

krzewy wierzb i krzaczaste formy topoli. Wartość przyrodnicza tego zbiorowiska drzew 

i krzewów jest niewielka. 

H) LISTA I OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

PROJEKTU 

(i) korekta istniejącej roślinności 

Konieczne jest wykarczowanie drzew i krzewów w obrębie lokalizacji A2-13 A, B i C; 

łącznie około 17,8 ha. Usunięcie krzewów jest konieczne z uwagi na potrzebę zatrzymania 

naturalnej sukcesji roślinnej w obrębie cennych płatów siedliska ptaków kluczowych dla obszaru 

Natura 2000. 

(ii) zmiany ukształtowania terenu 

Nie ma potrzeby ich wykonywać. Po wybudowaniu bocznej odnogi, procesy fluwialne 

powinny doprowadzić do ukształtowania się w dolnej części lokalizacji wysokiej wyspy trwałej 

(Kuźniar 2012). 

I) DODATKOWE WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁAŃ WYMIENIONYCH W PKT. H 

Karczowanie krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, to znaczy 

w okresie od początku września do końca marca. Materiał po karczowaniu może być 
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wykorzystany przy umacnianiu brzegów (faszyna, karpina). W kolejnych latach konieczne 

będzie okresowe wycinanie krzewów w celu podtrzymania w  odsłoniętego siedliska brzegu 

rzeki. 

REASUMUJĄC, jest to jedna z najlepszych lokalizacji z uwagi na możliwość uzyskania 

celów projektu w zakresie Działań A.1 i A.2. 

 

3.3. BAZA POKARMOWA DLA RYBITW 

Wielkość zasobów pokarmowych rybitw zależy od liczebności populacji ryb (głównego 

składnika pokarmu rybitw) i od dostępności ryb dla rybitw. Liczebność populacji ryb jest 

większa w miejscach, w których znajdują się odpowiednie tarliska (np. zalewowe łąki, płycizny, 

fragmenty rzeki o twardym lub piaszczystym dnie, płaty roślinności podwodnej 

lub przybrzeżnej, łachy, starorzecza itp.), odpowiednie żerowiska (np. płycizny, strefy 

zastoiskowe i prądowe o różnym przepływie) oraz dogodne kryjówki (umożliwiające ukrycie się 

przed drapieżnikami, a tym samym zwiększające atrakcyjność danego fragmentu rzeki dla ryb). 

Z kolei dostępność ryb dla polujących rybitw zależy od obecności na danym akwenie płytkich 

zatok, płycizn przybrzeżnych i mielizn itp. miejsc, gdzie narybek, młode ryby lub osobniki 

drobnych gatunków ryb gromadzą się lub żerują, i gdzie można je łatwo wypatrzyć i złowić. 

Rybitwy obu gatunków żywią się przede wszystkim rybami (Becker i Ludwigs 2004). 

Rybitwa rzeczna łowi ryby o długość 3-8 cm, a rybitwa białoczelna – przeważnie 2-4 cm. Dieta 

obu gatunków jest zbliżona. Nad polskimi rzekami rybitwy łowią przeważnie pospolite ryby 

z rodziny karpiowatych, takie jak płoć, ukleja, leszcz, krąp, wzdręga, karp, kleń, kiełb 

krótkowąsy, strzebla potokowa. Pozostałe gatunki, to cierniki, okoń, jazgarz, szczupak, węgorz. 

W sytuacji niedoboru pokarmu rybitwy często żywią się owadami wodnymi i nadwodnymi, 

skorupiakami i pierścienicami wodnymi. W pokarmie rybitwy rzecznej stwierdzano też kijanki, 

na przykład grzebiuszki ziemnej. 

Waloryzacja ichtiologiczna wskazuje na ogólne zubożenie fauny ryb na warszawskim 

odcinku Wisły (Backiel i in. 2000). Do pewnego stopnia zjawisko to może być wytłumaczone 

zanieczyszczeniem wody i regulacją rzeki (np. przetamowania spowodowały zanik kilku 

wędrownych gatunków ryb). Autorzy zwracają uwagę na pozytywny wpływ, jaki na bogactwo 

gatunkowe zespołu ryb i liczebność populacji poszczególnych gatunków ma zróżnicowanie 

kształtu linii brzegowej i rzeźby dna rzeki. Ma ono pozytywny wpływ na  różnorodność siedlisk 

dla ryb. Peryferyjne fragmenty Wisły Warszawskiej (północny i południowy) są w małym 

stopniu uregulowane, dzięki czemu rzeźba dna i ukształtowanie linii brzegowej są tam 

zróżnicowane. W korycie rzeki tworzą się liczne mielizny, ławice, przykosy i przegłębienia. 

Przy brzegach powstają odsypiska i płycizny. Liczne są zatoczki z płytką lub głęboką, 

niemal stojącą lub zawracającą wodą. W wielu miejscach przy brzegach występuje zielna 

roślinność brzegowa i ziemnowodna (szuwarowa), karpiny drzew dawno zwalonych do wody, 

krzewy z odsłoniętymi przez erozję systemami korzeniowymi itp. Rzeka dzieli się na odnogi lub 

strugi omywające duże, wysokie wyspy lub niskie ławice. Poza korytem rzeki występują 

starorzecza z właściwą sobie fauną ryb. Wszystkie te obiekty sprawiają, że Wisła na tych 
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fragmentach jest względnie dobrym siedliskiem dla ryb, a tym samym dobrym żerowiskiem 

dla żywiących się nimi rybitw. 

Na tle peryferyjnych fragmentów Warszawskiej Wisły, skanalizowany odcinek centralny 

wydaje się niekorzystny jako siedlisko dla ryb. Paradoksalnie jednak, negatywne skutki 

„twardej” regulacji lewego brzegu tego odcinka rzeki (m.in. betonowe nabrzeże) mogą być 

w dużym stopniu rekompensowane przez „miękką” zabudowę regulacyjną prawego brzegu 

(Backiel i in. 2000). Liczne ostrogi, rozmieszczone wzdłuż niemal całego prawego brzegu, 

sprzyjają komplikacji kształtu oraz  wydłużeniu linii brzegowej (dzięki tworzącym się pomiędzy 

ostrogami basenom i zatokom, a w konsekwencji strefom zastoiskowym lub prądowym 

o zróżnicowanych prędkościach przepływu), a także powodują wzrost zróżnicowania morfologii 

dna przy prawym brzegu rzeki (np. poprzez tworzenie się wybojów i ławic piaszczystych; 

Duszyński 2007). Rozrzucone tu i ówdzie pryzmy kamieni ze zniszczonych ostróg i pozostałości 

opasek brzegowych również przyczyniają się do zróżnicowania uziarnienia dna 

(a więc i struktury mikrosiedliska dla ryb). Zarośla wierzbowe, porastające strefę styku lądu 

i wody, również dostarczają dla ryb dogodnych siedlisk i tarlisk. W efekcie, prawy brzeg 

centralnego odcinka warszawskiej Wisły może być całkiem atrakcyjnym siedliskiem dla szeregu 

gatunków ryb. Atrakcyjność tego odcinka dla ryb można dodatkowo powiększyć podejmując 

odpowiednie działania. 

Należy unikać prostowania linii brzegowej w czasie pielęgnacji prawego międzywala 

na centralnym odcinku warszawskiej Wisły, a także prostych linii brzegowych w trakcie budowy 

odnóg odcinających wyspy stałe od lądu. Zaleca się zachowywanie lub tworzenie płytkich 

basenów (zatoczek) pomiędzy ostrogami (Backiel i in. 2000; Żelazo 2006). W obrębie zespołów 

ostróg zaleca się tworzenie mozaiki siedlisk odkrytych i porośniętych roślinnością. W tym celu, 

w jednych miejscach można tworzyć i utrzymywać piaszczyste i muliste brzegi (w ramach 

realizacji Działania A.2), a w innych należy utrzymywać brzegowe zbiorowiska wiklin. Wiosną, 

wśród pędów i wypłukanych przez wodę korzeni wierzb ryby będą mogły znaleźć miejsca 

dogodne do tarła i ukrycia się. Zarośla te powinny być co kilka lat przycinane (koszone, 

nie karczowane), by zachować zbiorowisko w stadium młodocianym, a jednocześnie realizować 

założenia programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

Na siekierkowskim odcinku Wisły zaleca się zbudować niewielkie starorzecze 

z urozmaiconym zestawem roślinności brzegowej – ziemnowodnej (szuwarowej) i pasa 

krzewów wierzby (wiciowej i trójpręcikowej). Wody starorzeczy posiadają odmienne niż rzeka 

właściwości fizykochemiczne i biologiczne, dzięki czemu starorzecza stanowią dla szeregu 

gatunków ryb dogodne tarlisko i bezpieczne miejsce, gdzie może rozwijać się narybek. 

Roślinność nadbrzeżna będzie stanowić tarlisko i kryjówkę dla ryb. Pas wierzb powinien być 

co kilka lat przycinany. Na brzegu należy posadzić 2-3 okazy form drzewiastych 

(wierzby białej), które zacienią część starorzecza, dodatkowo różnicując panujące w nim 

warunki mikrosiedliskowe. 

Kolejnym rozwiązaniem, poprawiającym różnorodność mikrosiedlisk ryb (a tym samym 

jakość siedliska żerowego rybitw), jest urozmaicenie linii styku wody i lądu. Dotyczy 

to brzegów budowanej wyspy (wysp) i brzegów budowanych odnóg. Brzegi tworzonych wysp 

trwałych i odnóg powinny być umacniane przyjaznym środowisku materiałem, takim jak kiszki 
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faszynowe, materace faszynowe, umocnienia karpinowe, gabiony z nasadzeniami roślinności 

i ewentualnie mozaika betonowa z nasadzeniami roślinności (Bojarski i in. 2005; Żelazo 2006; 

Duszyński 2007). Narzut kamienny, stosowany w razie konieczności umocnienia podstawy 

ubezpieczenia skarpy brzegowej, w strefie styku wody i lądu powinien zostać przysypany 

żwirem i pospółką w celu stworzenia podłoża dla roślinności ziemnowodnej. 

 

Ryc.1. Przykład ubezpieczenia brzegu kiszką faszynową (z Duszyńskiego 2007). 

 

Ryc.2. Przykład ubezpieczenia brzegu karpiną (z Duszyńskiego 2007). 
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Ryc.3. Przykład ubezpieczenia brzegu materacami faszynowymi oraz mozaiką betonową 

z nasadzeniami (z Duszyńskiego 2007). 

 

Ryc.4. Przykład ubezpieczenia brzegu koszami gabionowymi z nasadzeniami roślinności 

(z Duszyńskiego 2007). 
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W celu przedłużenia trwałości umocnienia, brzegi powinny szybko zostać zazielenione 

roślinnością ziemnowodną i brzegową. W niektórych miejscach należy propagować drzewa 

i krzewy, których pędy lub korzenie wypłukane przez wodę dostarczą rybom kryjówek, 

a rzucające cień korony powiększą różnorodność mikrosiedlisk. W ten sposób umocnione brzegi 

oferują różnym gatunkom ryb dogodne siedlisko, w którym mogą się one ukryć lub odbyć tarło. 

UWAGA: do ubezpieczania brzegów należy używać wyłącznie materiałów pochodzenia 

naturalnego. Niewskazane jest wykorzystanie do tego celu gruzu. Wykluczone jest stosowanie 

materiału skalnego, który w procesie erozji będzie uwalniał do środowiska chlorki i siarczany, 

powodując wzrost zasolenia i zakwaszenia, a także uruchamianie metali ciężkich. 

Tworzeniu dogodnych siedlisk dla ryb będzie sprzyjać tworzenie ławic piaszczystych 

(w ramach Działania A.1), które przy średnich stanach rzeki będą stanowić mielizny atrakcyjne 

dla wielu gatunków ryb jako tarlisko lub żerowisko. 

 

3.4. KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE WYSP PŁYWAJĄCYCH 

Przyjęto ogólne założenie, że sztuczne wyspy będą przeznaczone tylko dla obu 

kluczowych gatunków rybitw, nie dla mew. Mewy są dla rybitw silnym konkurentem 

przy wyborze miejsc lęgowych na tratwach, dlatego udostępnienie tratw powinno następować 

po 10 kwietnia, gdy mewy będą miały legi, a rybitwy będą poszukiwać siedliska do rozrodu. 

W opisie przedstawionym w OPZ podano, że poza barkami chodzi tutaj również 

o konstrukcje adekwatne do funkcji wyspy. W tym zakresie mieszczą się również platformy 

wzniesione ponad poziom wody wysokiej. Wyboru optymalnej formy wyspy pływającej 

dokonano przy założeniu, że kluczowym celem programu jest stworzenie zastępczych siedlisk 

lęgowych dla dwóch gatunków rybitw priorytetowych z punktu widzenia celów powołania 

obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły: rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej. 

Analizie poddano trzy warianty zastępczych siedlisk lęgowych dla wyżej wymienionych 

gatunków rybitw: 

1. Wyspa pływająca – „tratwa” – zbudowana na bazie barki rzecznej. 

2. Platforma wzniesiona ponad poziom górnej strefy wód wysokich. 

3. Materac regulacyjny zaadaptowany na tratwę dla rybitw. 

Sumaryczna powierzchnia czynna siedliska zastępczego powinna wynieść około 200 m
2
. 

Przy założeniu, że na platformach rybitwy zagnieżdżą się w zagęszczeniu 1,25 pary / 1m
2
. 

powierzchni czynnej siedliska (Becker i Ludwigs 2004), można spodziewać się około160 par 

lęgowych tych ptaków.  

Proponuje się zdywersyfikować typy zastępczych siedlisk lęgowych dla rybitw, tworząc 

barki lub tratwy i/lub platformę. 
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Preferowane lokalizacje dla testowych „wysp”, to: „Piaskarnia Siekierki”, „Zawady” 

i „Golędzinów”. Warto rozważyć również ustawienie „wysp” w którymś z basenów Portu 

Żerańskiego. 

3.4.1. BARKA 

Wydaje się, że lepiej jest dysponować kilkoma mniejszymi barkami (2-4) niż jedną 

wielką. 

1. Typ barki –  

Dolno- lub górnopokładowa, w tym model umożliwiający napełnienie podłożem 

aż do brzegu burt (Fot. 54-58). Wariantem może być pomost pływający (Fot. 56). 

2. Ukształtowanie barki –  

Podłoże – piasek w warstwie około 50 cm (lepiej około 1 metra), na wierzchu warstwa 

żwiru różnej grubości o możliwie jak najbardziej jasnym ubarwieniu. Gruba warstwa piasku 

umożliwi akumulację wody, która parując pozwoli zachować mikroklimat ułatwiający 

termoregulację piskląt (woda parując zużyje część ciepła pochodzącego od słońca, zapobiegając 

tym nadmiernemu nagrzewaniu się podłoża oraz chroniąc zniesienie i pisklęta 

przed przegrzewaniem). Żwir stworzy stabilne i preferowane przez rybitwy podłoże pod gniazda. 

Jasne zabarwienie żwiru zmniejszy stopień nagrzewania się podłoża. Nie ma potrzeby, 

aby na podłożu rosły rośliny, choć pewna ilość niskich roślin (jednorocznych lub ścielących się 

bylin) dostarczyłaby pisklętom kryjówek i stworzyłaby (transpirując) mikroklimat sprzyjający 

termoregulacji. 

Barki powinny być wyposażone w system drenów zapobiegających nadmiernej 

akumulacji wody w podłożu. 

Połowa barek może być napełniana na tyle, aby pozostawić burty (naturalne burty barki) 

wysokości 30cm, uniemożliwiające pisklętom wydostanie się z barki do wody. Barki te będą 

przeznaczone dla rybitw rzecznych. Druga połowa barek powinna być napełniana po brzegi burt. 

W tym przypadku na burtach zostanie nadbudowane ogrodzenie z metalowej siatki (o przekątnej 

oczka 2.5 cm) wysokości 30 cm. Ten wariant napełnienia barki przewidziano w celu próby 

przywabienia rybitw białoczelnych (może jeszcze sieweczki obrożnej), które rzadko akceptują 

tego typu sztuczne wyspy jako zastępcze siedlisko lęgowe. Na barkach tych nie przewiduje się 

obecności roślinności. 

3. Wyposażenie –  

W celu zwabienia lęgowych rybitw, wiosną na barkach zostaną wystawione atrapy 

(bałwanki, wykonane z gipsu i odpowiednio pomalowane) wysiadujących ptaków dorosłych obu 

gatunków. Jako dodatkowy bodziec zostaną zastosowane odtwarzane z magnetofonu nagrania 

głosów wydawanych przez oba gatunki rybitw w kolonii lęgowej. 
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Barki nie będą wyposażone w zejścia do wody dla piskląt. Zejścia takie są zbędne, 

a nawet niepożądane. Pisklęta rybitw obywają się bez bezpośredniego dostępu do wody 

(wystarczającą ilość wody otrzymują wraz z pokarmem). Zejścia do wody umożliwiały 

by też drapieżnikom ziemnowodnym (norka amerykańska, szczur) dostanie się na pokład barki. 

Powierzchnia czynna barek (zastępcze siedlisko lęgowe) będzie ogrodzona naturalnymi 

burtami barki lub ogrodzeniem z siatki (zależnie od sposobu napełnienia barki podłożem). 

Na ogrodzeniu, w odstępach 1,5 m zostaną zainstalowane umocowania przeznaczone 

do instalacji drewnianych półek, na których będą mogły siadać dorosłe rybitwy. 

Na bokach barek zostaną zainstalowane kołnierze (fartuchy) z blachy nierdzewnej, 

uniemożliwiające drapieżnikom ziemnowodnym przedostanie się na pokład barki. Kołnierze 

z nierdzewnej blachy zostaną również zainstalowane na linach cumowniczych i innych 

elementach wyposażenia łączących pokład barki z brzegiem lub wodą. 

 

 
Fot. 54. Barka dolnopokładowa zaadaptowana na zastępcze siedlisko lęgowe dla rybitw, 

zacumowana na Dolnej Wiśle koło Bydgoszczy (projekt realizowany przez Towarzystwo 

Przyjaciół Dolnej Wisły; za Pająkowskim 2010). 
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Fot. 55. „Tratwy” dla rybitw rzecznych w Wilhelmshaven, Niemcy. Widać zabezpieczenia 

siedliska przed dostępem ziemnowodnych ssaków drapieżnych blaszane kołnierze i fartuchy 

zamocowane na boku „tratwy” i na kablu doprowadzającym eneregię elektryczną 

(dzięki uprzejmości Prof. P.H. Beckera). 

 

 
Fot. 56. „Tratwa” dla rybitw rzecznych na bazie pływającego pomostu. Z tyłu „tratwy” widać 

pomieszczenie ze sprzętem (dzięki uprzejmości Prof. P.H. Beckera). 
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Fot. 57. Rzut oka na powierzchnię czynną typowej tratwy dla rybitw, która w tym momencie 

jest wodowana. Brakuje jeszcze kryjówek dla piskląt (dzięki uprzejmości Prof. P.H. Beckera). 

 

 
Fot. 58. Tratwa z pisklętami rybitw. Widać kryjówki dla piskląt (dzięki uprzejmości 

Amy Burns, RSPB). 
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Na powierzchni czynnej barek zostaną rozmieszczone kryjówki dla piskląt – najlepiej 

pomalowane na biało (aby się nie nagrzewały nadmiernie) połówki rurek drenażowych, 

zagłębione do połowy w podłoże. 

Na niektórych barkach, poza powierzchnię czynną, zostanie zbudowane niewielkie 

pomieszczenie, umożliwiające obserwację z ukrycia przebiegu lęgów na barce, tymczasowe 

przechowywanie sprzętu itp. Pomieszczenia te będą rozmieszczone w sposób umożliwiający 

objęcie obserwacjami powierzchni czynnej na wszystkich barkach. 

Na barki zostanie doprowadzone ujęcie energii elektrycznej, umożliwiające podłączenie 

sprzętu do odtwarzania nagrań głosów itp. 

4. Lokalizacja –  

Barki (i stała wyspa) powinny być zlokalizowane możliwie blisko centrum miasta 

(by efektywnie pełnić funkcję edukacyjną), w miejscu zapewniającym odpowiednie siedliska 

żerowe w pobliżu. 

Barki nie powinny być cumowane w nurcie rzeki z uwagi na: (1) obecność pływających 

statków i łodzi (a w nich ludzi), (2) duże siły działające na liny cumownicze, a w efekcie 

tego ryzyko zerwania się barki, (3) ryzyko kolizji z płynącą kłodą/pniem drzewa i uszkodzenie 

lub zerwanie braki. 

Barki powinny być cumowane w odnodze odcinającej sztuczną wyspę stałą od lądu 

(„Zawady”, „Piaskarnia Siekierki”) lub ustawione z tyłu za wyspą („Golędzinów”). W odnodze 

tej ani w pobliżu wyspy stałej nie będzie dozwolony ruch statków pływających. 

Barki powinny być skupione blisko siebie w jednym miejscu, co: (1) umożliwi powstanie 

w miarę dużej kolonii rybitw zdolnej do obronienia się przed dziennymi drapieżnikami (głównie 

ptakami), (2) ułatwi sprawowanie pieczy nad barkami i ich obsługę. 

Barki powinny być ustawione jedna za drugą, zgodnie z kierunkiem prądu wody w rzece. 

5. Zasady funkcjonowania –  

Barki powinny być ustawiane na miejsce stałe około 10 kwietnia, co pozwoli uniknąć 

zajęcia ich przez wcześniej przystępujące do lęgów mewy. 

W celu zapobieżenia korozji barki, podłoże będzie z niej wyładowywane po zakończeniu 

sezonu lęgowego rybitw (w sierpniu). Podłoże to będzie co roku w całości wymieniane na nowe 

z uwagi na względy sanitarne w kolonii. Ewentualnie może być wyładowywane i gdzieś  

składowane na zimę, a potem wiosną ponownie załadowywane na barki. 
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3.4.2. PLATFORMA 

1. Typ - 

Planuje się budowę jednej platformy testowej o powierzchni 28-30 m. kw. (7x4 m 

lub 5x6 m). Konstrukcja przypomina typowy pomost pływający (Fot. 56-57), 

który w tym przypadku będzie wzniesiony na filarach ponad poziom wysokich stanów Wisły. 

2. Ukształtowanie – 

Podłoże – piasek w warstwie około 30 cm, na wierzchu warstwa żwiru o możliwie 

jak najbardziej jasnym ubarwieniu (co zmniejszy stopień nagrzewania się podłoża). 

Brak roślinności. 

3. Wyposażenie –  

W celu zwabienia lęgowych rybitw, wiosną na barkach zostaną wystawione atrapy 

(bałwanki, wykonane z gipsu i odpowiednio pomalowane) wysiadujących ptaków dorosłych obu 

gatunków. Jako dodatkowy bodziec zostaną zastosowane odtwarzane z magnetofonu nagrania 

głosów wydawanych przez oba gatunki rybitw w kolonii lęgowej. 

Powierzchnia czynna platformy (zastępcze siedlisko lęgowe) powinna być ogrodzona 

grodzeniem z drucianej siatki. Na ogrodzeniu, w odstępach 1,5 m można zainstalować 

umocowania przeznaczone do instalacji drewnianych półek, na których będą mogły siadać 

dorosłe rybitwy. 

Jako filary podtrzymujące platformę mogą zostać wykorzystane elementy konstrukcyjne 

mostów pontonowych, obciążone narzutem kamiennym. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie 

możliwy demontaż platformy na zimę i/lub jej przeniesienie w inne miejsce. 

Na filarach podpierających platformę (jak również na odciągach, jeśli będą konieczne) 

powinny zostać zainstalowane kołnierze (fartuchy) z blachy nierdzewnej, uniemożliwiające 

drapieżnikom ziemnowodnym przedostanie się na pokład platformy. 

Na powierzchni czynnej platformy zostaną rozmieszczone kryjówki dla piskląt – 

pomalowane na biało (co zapobiega zbytniemu nagrzewaniu się kryjówek) połówki rurek 

drenażowych, zagłębione do połowy w podłoże. 

Na platformę może zostać doprowadzone ujęcie energii elektrycznej z sieci miejskiej 

(220V), umożliwiające np. podłączenie sprzętu do odtwarzania nagrań głosów, podłączenie 

kamery służącej do obserwacji zachowania się ptaków lęgowych). 

4. Lokalizacja –  

Platforma powinna zostać zlokalizowana w miejscu położonym możliwie blisko centrum 

miasta (by efektywnie pełniła funkcję edukacyjną), a jednocześnie zapewniającym odpowiednie 

siedliska żerowe w pobliżu. Powinno to być miejsce, gdzie zostanie utworzona trwała wyspa. 
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Platforma zostanie zainstalowana na wyspie, przy dolnym jej końcu, patrząc z biegiem 

rzeki. 

W razie potrzeby przed platformą (patrząc w górę biegu rzeki) zostanie zainstalowany 

betonowy lub metalowy lodołam, zabezpieczający konstrukcję przed naporem kłód drzew 

podczas wezbrań rzeki. 

Najbezpieczniejszym miejscem dla platformy jest wypukły brzeg łuku rzeki, z uwagi na 

mniejszy napór wody i płynącego materiału drzewnego (kłody, gałęzie itp.). Dlatego najlepiej 

jest ustawić platformę na wyspie trwałej znajdującej się na łuku rzeki przy jej wypukłym brzegu. 

Najlepiej, gdyby platforma była ustawiona w pobliżu barek (pływających wysp). 

Umożliwi to powstanie kolonii rybitw, zdolnej obronić się przed ptasimi drapieżnikami 

gniazdowymi. 

5. Zasady funkcjonowania –  

Platforma powinna być udostępniana rybitwom od 10 kwietnia. Wcześniej jej 

powierzchnia powinna być zasłonięta siatką lub rozpiętymi drutami, uniemożliwiającymi 

mewom siadanie na platformie i budowę gniazd. 

 

3.4.3. FASZYNOWY MATERAC REGULACYJNY 

1. Typ -  

Trzecim proponowanym rozwiązaniem są faszynowe materace regulacyjne, stosowane 

przy pracach regulacyjnych rzek. Będą one miały szerokość 3-4 m i długość 4 x 20 m. 

2. Ukształtowanie – 

Podłoże – piasek w warstwie około 10 cm, wysypany na podściółce z agrowłókniny 

pokrywającej materac. Nie będzie na nim roślinności. 

3. Wyposażenie –  

W celu zwabienia lęgowych rybitw, wiosną na materacach zostaną wystawione atrapy 

(bałwanki, wykonane z gipsu i odpowiednio pomalowane) wysiadujących ptaków dorosłych obu 

gatunków. Jako dodatkowy bodziec zostaną zastosowane odtwarzane z magnetofonu nagrania 

głosów wydawanych przez oba gatunki rybitw w kolonii lęgowej. 

Powierzchnia czynna materacy (zastępczego siedliska lęgowego) powinna być ogrodzona 

grodzeniem z siatki wysokości 20-30cm. Na powierzchni czynnej materaca można rozmieścić 

kryjówki dla piskląt – pomalowane na biało (termoregulacja) połówki rurek drenażowych, 

zagłębione do połowy w podłoże. 
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Na materac powinno być doprowadzone ujęcie energii elektrycznej z sieci miejskiej 

(220V), umożliwiające np. podłączenie sprzętu do odtwarzania nagrań głosów, podłączenie 

kamery służącej do obserwacji zachowania się ptaków lęgowych). 

4. Lokalizacja –  

Materace powinny zostać zacumowane w miejscu położonym możliwie blisko centrum 

miasta (by efektywnie pełniały funkcję edukacyjną), a jednocześnie zapewniającym 

odpowiednie siedliska żerowe w pobliżu. Powinno to być miejsce, gdzie zostanie utworzona 

trwała wyspa. 

Materace powinny być cumowane w boczne odnodze oddzielającej wyspę trwałą 

od stałego lądu. Najbezpieczniejszym miejscem dla materacy jest wypukły brzeg łuku rzeki, 

z uwagi na mniejszy napór wody i płynącego materiału drzewnego (kłody, gałęzie itp.). 

Materac powinien być zlokalizowany w pobliżu barek – pływających wysp, 

by współuczestniczyć w tworzeniu dużej kolonii rybitw, zdolnej obronić się przed ptasimi 

drapieżnikami gniazdowymi. 

5. Zasady funkcjonowania –  

Materac regulacyjny powinien być udostępniany rybitwom od 10 kwietnia. 

 

3.4.4. Argumenty za i przeciw wariantom „wyspy” 

Poniżej przedstawiono argumenty przemawiające za i przeciw poszczególnym 

rozwiązaniom dotyczącym utworzenia zastępczego siedliska lęgowego dla rybitw. 

 

Barka 

Zalety: Wady: 

- zabezpieczenie gniazd rybitw przez wezbraniami 

rzeki 

- doskonała ochrona przez czworonożnymi 

drapieżnikami, ziemnymi i ziemnowodnymi 

- trwałość, umożliwiająca długie użytkowanie 

- duże prawdopodobieństwo, że siedlisko 

zastępcze na barce zaakceptują rybitwy 

białoczelne (najcenniejszy spośród kluczowych 

gatunków projektu) 

- stosunkowo wysokie koszty budowy, 

cumowania i zimowania 

- w przypadku awarii ryzyko uszkodzenia 

ważnych konstrukcji znajdujących się w korycie 

rzeki 
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Platforma 

Zalety: Wady: 

- zabezpieczenie gniazd rybitw przez wezbraniami 

rzeki 

- doskonała ochrona przez czworonożnymi 

drapieżnikami, ziemnymi i ziemnowodnymi 

- trwałość, umożliwiająca długie użytkowanie 

- stosunkowo wysoki koszt budowy 

montażu/demontażu i transportu konstrukcji 

 

Faszynowy materac regulacyjny 

Zalety: Wady: 

- niski koszt produkcji, transportu i przewożenia 

- brak zagrożenia w przypadku awarii 

- niska trwałość konstrukcji 

- podatność na zalewanie przez fale 

- podatność na uszkodzenia podczas wezbrań 

rzeki, powodująca, że materac będzie musiał być 

ściągany z rzeki wraz ze zniesieniami i pisklętami. 

- mała możliwość zabezpieczenia siedliska 

gniazdowego przez czworonożnymi 

drapieżnikami ziemnowodnymi 

 

W oparciu o przedstawione wyżej porównanie można powiedzieć, że najlepszym 

rozwiązaniem będzie barka i platforma. Na ich korzyść przemawia trwałość i możliwość 

zabezpieczenia lęgów przed czworonożnymi drapieżnikami ziemnowodnymi. 

Zastosowanie materaca faszynowego nie daje możliwości wykonania efektywnego 

zabezpieczenia przed czworonożnymi drapieżnikami ziemnowodnymi. Jego wadą jest również 

podatność na zalewanie przez wywołane przez silny wiatr fale na rzece, a także mała trwałość. 

 

3.5. METODYKA WALORYZACJI LOKALIZACJI DLA DZIAŁAŃ A.1 I A.2 

Waloryzacja lokalizacji wysp trwałych i ławic piaszczystych objęła wszystkie 

13 lokalizacji, które Zamawiający zaproponował w załączniku nr 2 do OPZ. Biorąc pod uwagę 

względy przyrodnicze przyjęto (zob. podrozdział „Uwarunkowania przyrodnicze”), że będą 

tworzone kompleksy obejmujące wyspę trwałą i sąsiadującą z nią ławicę piaszczystą. 

Lokalizacje zostały zwaloryzowano z uwagi na możliwość utworzenia takich właśnie 

kompleksów. Zastosowano 8 kryteriów, które reprezentują trzy zagadnienia ogólne: 

 potencjał faunistyczny danej lokalizacji (5 kryteriów); 

 bezpieczeństwo lęgów ptaków przed drapieżnictwem i ingerencją człowieka 

(2 kryteria); 

 ewentualny negatywny wpływ lasy łęgowe (jedne z kluczowych walorów doliny 

Wisły; jedno kryterium). 
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Poszczególne kryteria przedstawia poniższa lista: 

a) w przeszłości (lata 1970-1990) odbywały się w danym miejscu lęgi rybitw rzecznych 

i białoczelnych (0 pkt. gdy lęgi nie miały miejsca lub 1 pkt. gdy miały miejsce). 

b) koryto rzeki Wisły stanowi dobre siedlisko żerowe rybitw rzecznych i białoczelnych 

z uwagi na: (1) znaczny stopień urozmaicenia linii brzegowej (obecność zatoczek odkrytych 

i zacienionych przez drzewa, odsypisk brzegowych, podcięć erozyjnych z zielną roślinnością 

brzegową itp.), (2) urozmaicenie rzeźby dna rzeki (obecność płycizn, mielizn, przykos, ławic 

piaszczystych i wysp), (2) obecność bocznych odnóg i łach (0 pkt. gdy siedlisko nie spełnia tego 

kryterium lub 1 pkt. gdy go spełnia). 

c) dostępne są odpowiednie żerowiska położone poza korytem rzeki Wisły (starorzecza, 

łachy, stawy, jeziora, rzeki – boczne dopływy itp.) (0 pkt. gdy siedlisko nie spełnia tego 

kryterium lub 1 pkt. gdy go spełnia). 

d) istnieje ryzyko konkurencji o pokarm ze strony sąsiednich kolonii rybitw (-1 pkt. 

gdy ryzyko to istnieje lub 0 pkt. gdy ono nie istnieje). 

e) istnieje możliwość naturalnego odnawiania się wyspy piaszczystej (0 pkt. gdy warunek 

ten nie jest spełniony lub 1 pkt. gdy jest spełniony). 

f) istnieje ryzyko drapieżnictwa gniazdowego przez gatunki ssaków, będących 

oportunistycznymi drapieżnikami związanymi z siedzibami człowieka (szczur, pies, kot) (-1 pkt 

gdy takie ryzyko istnieje lub 0 pkt. gdy nie istnieje). 

g) lokalizacja jest odcięta od głównego lądu pasem wody lub istnieje możliwość budowy 

odcinającego pasa wody w celu utrudnienia dostania się na wyspę ssaków rabujących gniazda 

(lis, dzik itp.) (0 pkt. gdy warunek ten jest spełniony lub 1 pkt gdy nie jest spełniony). 

h) może zaistnieć potrzeba zniszczenia łęgów nadrzecznych w celu utworzenia wyspy 

piaszczystej (-1 pkt gdy taka konieczność zaistnieje lub 0 pkt. gdy z pewnością nie zaistnieje). 

Już na wstępie odrzucono lokalizację „Stara Wisła”, w której dekoncentracja koryta 

Wisły w celu utworzenia wyspy jest wykluczona ze względów hydrauliczno-hydrotechnicznych 

(m.in. chodzi tutaj o zachowanie obecnej charakterystyki koryta Wisły, zapewniającej stałą 

dostawą wody do Elektrociepłowni Siekierki; P. Kuźniar, informacja ustna). 

Spośród analizowanych wariantów lokalizacji najwyższe oceny uzyskały dwie 

lokalizacje znajdujące się na północnym fragmencie Wisły („Rajszew” i „Łomianki Dolne”) 

i jedna na południowym („Zawady”). Najniższe oceny uzyskały lokalizacje położone 

na centralnym odcinku Wisły, biegnącym przez najbardziej zurbanizowane obszary miasta. 

Do dalszego opracowania wybrano pięć najwyżej punktowanych lokalizacji (które otrzymały 3 

i więcej punktów). Do listy tej dołączono jeszcze lokalizację „Golędzinów”, kierując się 

dodatkowym kryterium, jakim jest położenie wyspy trwałej możliwie najbliżej śródmieścia 

Warszawy (co jest istotne z uwagi na możliwość wypełniania funkcji edukacyjnej). 
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Waloryzacja lokalizacji przeznaczonych do odtwarzania odsłoniętych, mulistych 

i piaszczystych brzegów rzeki objęła wszystkie 13 lokalizacji dla Działania A.1 oraz trzy 

lokalizacje, które Zamawiający zaproponował w załączniku nr 3 do OPZ. Zastosowano 

9 kryteriów, które reprezentują trzy zagadnienia ogólne: 

 potencjał faunistyczny danej lokalizacji (4 kryteria); 

 bezpieczeństwo lęgów ptaków przed drapieżnictwem i ingerencją człowieka 

(4 kryteria); 

 ewentualny negatywny wpływ lasy łęgowe (jedne z kluczowych walorów doliny 

Wisły; jedno kryterium). 

Tabela 5. Wyniki waloryzacji wariantów lokalizacji, w których planuje się realizację Działania A.1 

pn. „Tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych poza nurtem głównym rzeki” 

w ramach projektu „WisłaWarszawska.pl”. Kolorem szarym zaznaczono lokalizacje, które z uwagi 

na uzyskaną niską rangę nie zostały wzięte pod uwagę w niniejszej ekspertyzie. 

Nazwa lokalizacji 

(kursywą) oraz jej 

numer (w nawiasie) 

na mapach w 

załączniku 

graficznym nr 1 i 2 

do niniejszej 

ekspertyzy 

Kryteria waloryzacji wariantów lokalizacji wysp piaszczystych 
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Rajszew (A1-1, A1-

2 A,B, C) 
1 1 1 0 1 0 1 0 5  

Łomianki Dolne 

(A1-3) 
1 1 1 0 1 0 1 -1 4  

Kępa Potocka (A2-

5) 
0 0 0 0 1 -1 1 -1 0  

Golędzinów (A1-4, 

A1-5) 
0 0 0 0 1 -1 1 -1 0  

Ogród zoologiczny 

(A2-7) 
0 0 0 0 1 -1 0 0 0  

Port Praski (A2-8) 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1  

Stadion Narodowy 

(A2-9) 
0 0 0 0 0 -1 0 0 -1  

Kępa Gocławska 

(A2-10) 
0 1 1 0 0 -1 0 0 1  

Piaskarnia Siekierki 

(A1-6) 
0 1 1 0 1 -1 1 0 3 

Istnieje możliwość odnawiania wyspy 

przy współudziale piaskarni 

Miedzeszyn (A1-7, 

A1-8) 
1 1 1 0 1 -1 1 0 4  

Zawady (A1-9, A1-

10) 
1 1 1 -1 1 0 1 0 4  

Nadwiśle (A2-14) 0 1 1 -1 1 0 0 0 2 Wyspa praktycznie już nie istnieje 

Kępa Zawadowska 

(A2-15) 
0 1 1 -1 0 0 1 0 2  
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Poszczególne kryteria przedstawia poniższa lista: 

a) W przeszłości (lata 1970-2000) odbywały się w danym miejscu lęgi rybitw rzecznych 

i białoczelnych (0 pkt. gdy lęgi nie miały miejsca lub 1 pkt. gdy miały miejsce). 

b) Lokalizacja jest odcięta od głównego lądu pasem wody lub istnieje możliwość budowy 

odcinającego pasa wody w celu utrudnienia dostania się na wyspę ssaków rabujących gniazda 

(lis, dzik itp.) (0 pkt. gdy warunek ten jest spełniony lub 1 pkt. gdy nie jest spełniony). 

c) Występują odkryte, płytkie zatoki i odsypiska brzegowe, naturalne lub utworzone 

pomiędzy ostrogami (0 pkt. gdy lokalizacja nie spełnia tego kryterium lub 1 pkt. gdy go spełnia). 

d) W okresie lęgowym obserwowano tutaj cenne gatunki siewkowców (zagrożoną 

w Polsce sieweczkę obrożną lub brodźca piskliwego – gatunek stosunkowo rzadki, a zarazem 

wskaźnikowy dla stopnia naturalności brzegów rzek) (0 pkt. gdy lokalizacja nie spełnia tego 

kryterium lub 1 pkt. gdy go spełnia). 

Tabela 6. Wyniki waloryzacji wariantów lokalizacji, w których planuje się realizację Działania A.2 

pn. „Odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki” w ramach projektu 

„WisłaWarszawska.pl”. Kolorem szarym zaznaczono lokalizacje, które z uwagi na uzyskaną niską 

rangę nie zostały wzięte pod uwagę w niniejszej ekspertyzie. 

Nazwa lokalizacji 

(kursywą) oraz jej numer 

(w nawiasie) na mapach 

w załączniku graficznym 

nr 2 do niniejszej 
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 UWAGI 

Rajszew (A2-1) 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6  

Łomianki Dolne (A2-2) 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6  

Łomianki Dolne 

Piaskarnia A (A2-3) 
1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 

Wyspa wkrótce 

ulegnie rozmyciu 

Łomianki Dolne 

Piaskarnia B (A2-4) 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 6  

Kępa Potocka (A2-5) 0 1 1 1 1 -1 1 -1 0 3  

Golędzinów (A2-6) 0 1 1 1 1 -1 1 -1 0 3  

Ogród zoologiczny (A2-

7) 
0 1 1 1 1 -1 1 -1 0 3  

Port Praski (A2-8) 0 0 1 0 1 -1 0 -1 0 0  

Stadion Narodowy (A2-

9) 
0 0 1 0 1 -1 0 -1 0 0  

Kępa Gocławska (A2-10) 0 0 1 0 1 -1 0 -1 0 0  

Piaskarnia Siekierki (A2-

11) 
0 1 1 1 1 -1 1 -1 0 3  

Stara Wisła (A2-12) 1 0 1 1 1 -1 1 -1 0 3  

Zawady (A2-13) 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6  

Nadwiśle (A2-14) 0 1 1 1 1 -1 1 -1 0 3 Wyspa już nie 
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istnieje 

 

e) Istnieje możliwość spontanicznego odtwarzania się siedliska dzięki nanoszeniu 

przez rzekę osadów i materiału wleczonego (0 pkt. gdy lokalizacja nie spełnia tego kryterium 

lub 1 pkt. gdy go spełnia). 

f) Istnieje ryzyko częstego płoszenia ptaków przez ludzi (wykorzystujących dany teren 

jako miejsce spacerów itp.) (-1 pkt gdy taka możliwość istnieje lub 0 pkt. gdy nie istnieje). 

g) Istnieje możliwość ograniczenia wykorzystania lokalizacji w celu rekreacji 

(np. w pobliżu są alternatywne miejsca rekreacji, które można zaoferować społeczności) 

lub dostęp do lokalizacji jest ograniczony w sposób naturalny (odnoga rzeki itp.) 

(0 pkt. gdy warunek ten jest spełniony lub 1 pkt gdy nie jest spełniony). 

h) Istnieje ryzyko drapieżnictwa ze strony oportunistycznych lub udomowionych 

drapieżników (szczur, pies, kot) (-1 pkt gdy takie ryzyko istnieje lub 0 pkt. gdy nie istnieje). 

i) Może zaistnieć potrzeba zniszczenia łęgów nadrzecznych w celu odsłonięcia siedliska 

(-1 pkt gdy taka konieczność zaistnieje lub 0 pkt. gdy z pewnością nie zaistnieje). 

Spośród analizowanych wariantów lokalizacji najwyższe oceny uzyskały trzy lokalizacje 

znajdujące się na północnym fragmencie Wisły („Rajszew”, „Łomianki Dolne” i „Łomianki 

Dolne Piaskarnia A”) i jedna na południowym („Zawady”). Najniższe oceny uzyskały 

lokalizacje położone na centralnym odcinku Wisły, biegnącym przez najbardziej zurbanizowane 

obszary miasta. Do dalszego opracowania wybrano osiem najwyżej punktowanych lokalizacji 

(które otrzymały 2 i więcej punktów). 

 

4. MIEJSCA PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

W Załączniku nr 4 do OPZ Zamawiający przedstawił propozycje lokalizacji elementów 

infrastruktury turystyczno-edukacyjnej, w tym szlaków, ścieżek, parkingów, pawilonów 

i punktów obserwacyjnych (zaznaczonych na podkładach ortofotomapy). Dotyczą one 

Działania A.4 pn.: „Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc 

udostępnionych wypoczynkowi: plaż i ścieżek edukacji przyrodniczej” wchodzącego w zakres 

projektu „WisłaWarszawska.pl” i opisanego w części I.1.4 w OPZ. 

4.1. OPIS TERENU 

Proponowane lokalizacje szlaku przyrodniczego i pozostałych obiektów przeznaczonych 

do rekreacji i edukacji przyrodniczej rozmieszczone są głównie wzdłuż prawego brzegu 

warszawskiego odcinka Wisły, na odcinku od Kępy Tarchomińskiej (529 km) po Nadwiśle 

(Miedzeszyn; 498-499 km). Jest to obszar unikatowy, biorąc pod uwagę jego walory 

przyrodnicze i lokalizację w obrębie dużego miasta (Matuszkiewicz i Roo-Zielińska 2000; 

Wysocki i in. 2008). Na lewym brzegu umiejscowiono jedynie część parkingów i punktów 

widokowych. Wszystkie one znajdują się na terenie silnie zurbanizowanym (na mostach, 
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na terenie od dawna utwardzonym); ich ewentualne oddziaływanie na ptaki i inne kręgowce 

nie ma znaczenia i można go pominąć. 

Szlak przyrodniczy rozpoczyna się punktem widokowym, zaplanowanym na wysokości 

lokalizacji „Łomianki Dolne Piaskarnia B” (dojazd od ulicy Modlińskiej ulicami Przyrzecze 

i Kępa Tarchomińska). Dochodzi się do niego z wału przeciwpowodziowego utwardzoną drogą 

(przejazd przez wał), a potem drogą gruntową. Miejsce to jest dobre do obserwacji migrujących 

i zimujących gatunków ptaków wodno-błotnych. Można tutaj spotkać takie rzadkie i ciekawe 

gatunki, jak nur rdzawoszyi Gavia stellata, czapla biała Egretta alba, ogorzałka Aythya marila, 

markaczka Melanitta nigra, szlachar Mergus serrator, lodówka Clangula hyemalis, rybołów 

Pandion haliaetus, bielik Haliaeetus albicilla, mewa mała Larus minutus, rybitwy z rodzaju 

Chlidonias i inne. Na brzegach Wisły rozpościerają się drzewostany łęgowe (Fot. 58). W okresie 

jesiennozimowym można tutaj zobaczyć kilka bielików na raz. Przez cały rok spotyka się 

dzięcioły czarne Dryocopus martius i zielone Picus viridis (STOP 2007-2011; P. Matyjasiak, 

niepublikowane materiały własne). Od tego miejsca szlak biegnie w górę rzeki koroną wału 

przeciwpowodziowego, dochodząc do Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Mostu Północnego). 

Idąc szlakiem w górę Wisły, po około 1200 metrów dociera się do bardzo wartościowego 

punktu obserwacji ptaków, znajdującego się przy ujściu kolektora Oczyszczalni Ścieków 

„Czajka” (rejon ulic Sprawna i Kępa Tarchomińska; 527 km; zob. mapa nr 1 w Załączniku 

graficznym nr 3). Po zamknięciu słynnego „Kolektora Młocińskiego” miejsce to ma szansę stać 

się nową „mekką” miłośników ptaków z Warszawy i okolic. W okresie od późnej jesieni 

do wczesnej wiosny można tutaj zaobserwować wyżej wymienione gatunki, jak również duże, 

wielogatunkowe stada mew oraz spore zgrupowania blaszkodziobych, w tym gągołów 

Bucephala clangula, bielaczków Mergus albellus i nurogęsi M. merganser (STOP 2007-2011; 

P. Matyjasiak, niepublikowane materiały własne). Tuż przy kolektorze w międzywalu znajduje 

się wysoki nasyp, z którego rozciąga się wspaniały widok na Wisłę i znajdujące się w jej korycie 

odsypiska, na których gromadzą się stada ptaków wodnych (Fot. 60-64.). 

Około 1000 metrów powyżej kolektora „Czajki” znajduje się duży odsyp brzegowy, 

osadzony na długich ostrogach (na wysokości osiedla Nowodwory; 525-526 km; zob. mapa nr 1 

w Załączniku graficznym nr 3). Odsyp ten pokryty jest młodym drzewostanem łęgowym 

(przeważnie wierzbowym) i wiklinami. Znajdują się tutaj również rozczłonkowane, 

przeważnie okresowe zbiorniki wodne o charakterze łachy (lub starorzecza). Zaplanowano tutaj 

trzy zejścia nad Wisłę ze szlaku. Wiodą one koronami betonowych tam poprzecznych 

(na główkach dwóch z nich zaplanowano punkty widokowe; na główce jednej znajduje się 

przystań promu z Łomianek). Zaplanowano tutaj również ścieżkę gruntową, równoległą 

do brzegu rzeki, prowadzącą (po istniejącej ścieżce) wzdłuż dużego fragmentu łachy. Walory 

ornitologiczne tego terenu są podobne, jak miejsc opisanych wyżej. Wiosną można tutaj 

posłuchać śpiewu słowika Luscinia luscinia. Zbiorniki wodne są miejscem wzmożonej 

aktywności bobrów, koncentrującej się nad największym z nich. Zbiorniki te mogą również 

stanowić siedlisko rozrodcze płazów. 

Odcinek szlaku pomiędzy mostami Skłodowskiej-Curie i Grota-Roweckiego biegnie 

przeważnie koroną wału przeciwpowodziowego. Ma on duże walory krajobrazowe – na drugim 

brzegu rzeki na wysokiej skarpie znajduje się Las Bielański wraz z zabytkowym kompleksem 
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budynków UKSW. Zaplanowano tutaj jeden punkt widokowy (kolejny jest na Moście Grota). 

Można tutaj zaobserwować te same gatunki ptaków, co wcześniej, lecz liczebności osobników są 

mniejsze. 

Powyżej Mostu Grota szlak przyrodniczy biegnie nieutwardzoną miejską ścieżką 

spacerowo-rowerową, która wiedzie aż do Mostu Łazienkowskiego (Fot. 65). Na odcinku 

do Mostu Gdańskiego międzywale zostało oczyszczone z drzew i krzewów, zniwelowane 

i zamienione w odkryty zieleniec z pojedynczymi drzewami i krzewami. Zgrupowania drzew 

i krzewów pozostawiono tylko na skarpie brzegowej Wisły. W okolicach wyspy leżącej 

przy Moście Gdańskim (lokalizacja „Golędzinów”) znajdują się dogodne miejsca do obserwacji 

ptaków wodno-błotnych, szczególnie blaszkodziobych i mew, które dość licznie zatrzymują się 

tutaj, szczególnie w okresie wędrówek i zimą (STOP 2007-2011). Obserwacje można prowadzić 

z wysokiego brzegu, z mostu i obu znajdujących się przy nim ostróg (punkt widokowy 

zaplanowano na moście). 

Powyżej Mostu Gdańskiego szlak wije się przez „praskie łęgi” (Fot. 66-67.) – pas 

zadrzewień łęgowych o dużej wartości przyrodniczej (Matuszkiewicz i Roo-Zielińska 2000; 

Wysocki i in. 2008). Spotka się tutaj typowe gatunki ptaków łęgów nadrzecznych (sikory, 

pokrzewki i dzięcioły). Na dzikim brzegu Wisły na wysokości Ogrodu Zoologicznego 

(lokalizacja „Ogród Zoologiczny”) w czasie przelotów zatrzymywały się ciekawe gatunki 

ptaków wodnych (np. świstun, krakwa i rożeniec; STOP 2007-2011; P. Matyjasiak, 

niepublikowane materiały własne). Można było je obserwować przez lunetę z przeciwnego 

brzegu rzeki lub z mostów (na mostach zaplanowano punkty widokowe). Niedawno brzeg rzeki 

został tam oczyszczony z drzew i krzewów. Zniwelowano również spiętrzone nanosy piachu 

(Fot. 66.). W efekcie brzeg ten stracił wiele ze swej dawnej atrakcyjność dla ptaków wodnych. 

Po odnowieniu się nadbrzeżnych zarośli wierzbowych może on atrakcyjność tą odzyskać. 

Przy ulicy Ratuszowej znajduje się jedna z plaż miejskich. 

Kolejne miejsce atrakcyjne dla ptaków znajduje się powyżej Mostu Śląsko-

Dąbrowskiego, w okolicy wejścia do Portu Praskiego (punkt widokowy zaplanowano 

na moście). Znajduje się tutaj cenny fragment „łęgów praskich” (zob. mapa nr 2 w Załączniku 

graficznym nr 3). Można tutaj zobaczyć pary nurogęsi, które być może przystępują do lęgów 

gdzieś w okolicy (Wysocki i in. 2008). Nieco powyżej tego miejsca znajdują się tereny 

użytkowane jako plaże miejskie („Praska”, „Poniatowska” i „Saska”). 

Po obu stronach Mostu Średnicowego znajdują się całkiem dobrze zachowane płaty łęgu 

nadrzecznego (Fot. 67.; Wysocki i in. 2008; zob. mapa nr 2 w Załączniku graficznym nr 3). 

Ścieżka spacerowo-rowerowa kończy się przy Moście Łazienkowskim. 

Na odcinku pomiędzy mostami Łazienkowskim i Siekierkowskim szlak początkowo 

biegnie na tyłach zabudowy, która schodzi tutaj niemal nad sam brzeg rzeki, a potem przemierza 

drzewostan o charakterze łęgu (wzdłuż istniejącej drogi gruntowej). Znajduje się tutaj kilka 

niedużych zbiorników wody stojącej, które potencjalnie mogą stanowić siedlisko rozrodcze 

płazów. Minąwszy Most Siekierkowski, szlak zbliża się do Wału Miedzeszyńskiego. Potem, 

aż do Nadwiśla, biegnie wzdłuż utwardzonego chodnika i ścieżki rowerowej, omijając cenny 

przyrodniczo obszar „Wieloryba” (Fot. 68-69; zob. mapa nr 3 w Załączniku graficznym nr 3). 
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Wiosną i latem wzdłuż całego tego odcinka można obserwować m.in. gnieżdżące się w obrębie 

międzywala Wisły gąsiorki i jarzębatki, a w bezwietrzne wiosenne wieczory spróbować 

posłuchać śpiewające strumieniówki Locustella fluviatilis lub świerszczaki L. naevia 

(STOP 2007-2011; Kot i in. 2009). 

Dotarłszy do Nadwiśla, szlak powraca ulicą Droga Golfowa na sam brzeg Wisły. 

Następnie kieruje się w górę rzeki, prowadząc wzdłuż istniejących dróg gruntowych. 

Zaplanowano tutaj punkt widokowy, położony naprzeciw lokalizacji „Zawady”. Wiosną i latem 

można z niego obserwować żerujące mewy i rybitwy związane z koloniami lęgowymi 

położonymi w obrębie rezerwatu przyrody „Wyspy Zawadowskie”. 

Końcowy odcinek szlaku przyrodniczego wnika w obręb wartościowego drzewostanu 

łęgowego (Fot. 70-71.) o powierzchni około 85-90 ha, znajdującego się w okolicy Skrzypek 

(497-499 km; zob. mapa nr 3 w Załączniku graficznym nr 3). Można tutaj zapoznać się 

z bogatym zestawem gatunków ptaków łęgu nadrzecznego. Można również z brzegu rzeki 

przyjrzeć się życiu kolonii lęgowej mew i rybitw. W okresie migracji jest duża szansa spotkania 

licznych gatunków ptaków siewkowców. 

 

 
Fot. 59. Zadrzewienie łęgowe wiosną. To zbiorowisko posiada cechy łęgu wiązowo-

jesionowego, zajmujące obszary w dolinie Wisły, które podczas wezbrań rzeki pozostają zalane 

przez krótki okres czasu (P. Matyjasiak). 
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Fot. 60. Zrzut kolektora „Czajki” jest miejscem atrakcyjnym dla ptaków i dla ornitologów-

amatorów (P. Matyjasiak). 

 

 
Fot. 61. Przy kolektorze „Czajki” można nawiązać bliską znajomość z ptakami (P. Matyjasiak). 
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Fot. 62. Przy kolektorze „Czajki” znajduje się doskonały punkt widokowy na rzekę 

(P. Matyjasiak). 

 

 
Fot. 63. Nad Wisłą poniżej tuż Warszawy są miejsca, gdzie zimą gromadzi się dużo ptaków 

(P. Matyjasiak). 
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Fot. 64. Ulubionym miejscem zimujących ptaków wodno-błotnych są kolektory ścieków. 

Na zdjęciu – zgrupowanie mew przy zamkniętym już „Kolektorze Młocińskim” (P. Matyjasiak). 

 

 
Fot. 65. Warszawska ścieżka spacerowo-rowerowa, ciągnąca się wzdłuż prawego brzegu Wisły 

(P. Matyjasiak). 
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Fot. 66. Fragment prawego międzywala Wisły w Warszawie. Widać pas „praskich łęgów” 

i niedawno wykarczowany teren międzywala (P. Matyjasiak). 

 

 
Fot. 67. Cenny przyrodniczo płat „praskich łęgów” przy Moście Średnicowym (P. Matyjasiak). 
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Fot. 68. Na Miedzeszynie szlak biegnie utwardzoną ścieżką spacerowo-rowerową 

(P. Matyjasiak). 

 

 
Fot. 69. Widok na cenny przyrodniczo obszar „Wieloryba” ze szlaku przyrodniczego. 

Miedzeszyn (P. Matyjasiak). 
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Fot. 70. Cenny przyrodniczo drzewostan łęgowy koło Sprzypek na Falenicy. Duża ilość martwej 

materii organicznej (prawe zdjęcie) jest niezbędnym elementem obieku materii 

w tym ekosystemie. (P. Matyjasiak). 

 

 
Fot. 71. Potężne topole w drzewostanie łęgowym koło Sprzypek na Falenicy. Po lewej – topola 

biała, inaczej białodrzew Populus alba, po prawej – topola czarna, inaczej sokora Populus nigra 

(P. Matyjasiak). 
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4.2. OCENA ODDZIAŁYWANA INFRASTRUKTURY NA PRZYRODĘ 

Biorąc pod uwagę powyższy opis, na terenie realizacji planowanej infrastruktury 

rekreacyjno-edukacyjnej na prawym brzegu warszawskiej Wisły można wyróżnić następujące, 

szczególnie cenne obiekty przyrodnicze (w kolejności w górę biegu rzeki; zob. Załącznik 

graficzny nr 3): 

- odsypisko na prawym brzegu rzeki (na 525-526 km); 

- płaty łęgu przy Porcie Praskim; 

- płaty łęgu przy Moście Średnicowym; 

- obszar „Wieloryba”; 

- drzewostan łęgowy koło Skrzypek (497-499 km); 

- koryto Wisły. 

Wszystkie elementy infrastruktury planowane na prawym brzegu rzeki znajdują się 

na terenie tradycyjnie użytkowanym przez mieszkańców Warszawy do celów rekreacji. 

Użytkowanie to jest intensywne, a zarazem nieuporządkowane. Jego intensywność wzrasta 

w okresie letnim (kąpieliska, plaże, pikniki). W pozostałych okresach roku teren 

wykorzystywany jest do spacerów, uprawiania joggingu, narciarstwa biegowego, jazdy 

pojazdami terenowymi itp. 

Parkingi i trasy dojazdowe do nich zlokalizowano w miejscach, gdzie istnieją dzikie 

lub oficjalne parkingi i dojazdy. Podobnie, warianty lokalizacji pawilonu dydaktycznego 

znajdują się w miejscach już udostępnionych publiczności, gdzie nie ma ryzyka ich kolizji 

z wymogami ochrony ptaków. Lokalizacje tych obiektów nie będą miały istotnego negatywnego 

oddziaływania na awifaunę doliny Wisły. Natomiast rodzą nadzieję na uporządkowanie 

rekreacyjnego wykorzystania terenu, co byłoby oddziaływaniem niewątpliwie pozytywnym 

z punktu widzenia ochrony przyrody. 

Szlak i ścieżka edukacyjna biegną koroną wału przeciwpowodziowego, lokalnie również 

wzdłuż istniejących w międzywalu nieutwardzonych dróg, ścieżek lub betonowych ostróg. 

Boczne odgałęzienia szlaku prowadzą do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc, gdzie można 

podglądać życie zwierząt zamieszkujących dolinę Wisły i zobaczyć typowe dla tego obszaru 

zbiorowiska roślinne. Dojścia do punktów obserwacyjnych na brzegu Wisły i same punkty 

obserwacyjne zaplanowano wykorzystując istniejące nieutwardzone drogi, ścieżki i betonowe 

ostrogi. Wszystkie te miejsca są aktualnie uczęszczane przez spacerowiczów (P. Matyjasiak, 

obserwacje własne). Utworzenie formalnej ścieżki dydaktycznej, z tablicami informacyjnymi, 

ławkami i koszami na odpadki istotnie przyczyni się do uporządkowania rekreacyjnego 

wykorzystania terenu międzywala. Poniżej przedstawiono analizę ewentualnych oddziaływań, 

jakie planowany szlak może wywierać w fazie eksploatacji na awifaunę doliny Wisły w obrębie 

wyżej wymienionych obiektów przyrodniczych. 
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Na terenie odsypiska brzegowego na 525-526 km biegu rzeki zaplanowano odgałęzienia 

szlaku (który biegnie tutaj koroną wału przeciwpowodziowego). Umożliwiają one dojście 

do punktów widokowych na brzegu rzeki. Pozwalają również podejść do znajdujących się tutaj 

fragmentów starorzecza. Generalnie, lokalizacja szlaku została dobrze pomyślana. Osoby 

korzystające z niego będą mogły zobaczyć ptaki występujące w obrębie koryta Wisły, obejrzeć 

zbiorowiska roślinne, w tym strefę styku drzewostanu łęgowego i wiklin nadrzecznych, 

a także ślady działalności bobrów (w sprzyjających okolicznościach również same bobry). 

Jednocześnie szlak omija największy fragment starorzecza, na którym koncentruje się aktywność 

bobrów. Dzięki temu zwierzęta te będą mniej niepokojone. Jedyne potencjalnie negatywne 

oddziaływanie może dotyczyć płazów w okresie wychodzenia na ląd młodocianych osobników 

zaraz po przeobrażeniu. W ciągu najbliższej wiosny należy ocenić, czy niektóre odcinki szlaku 

nie kolidują z miejscami, gdzie licznie pojawiają się młode płazy opuszczające zbiornik wodny. 

W takich miejsca należałoby poprowadzić szlak na pomoście lub odstąpić od jego realizacji. 

Na odcinku od Mostu Gdańskiego po Most Łazienkowski (pas „łęgów praskich”) szlak 

biegnie przeważnie wzdłuż linii styku zadrzewień łęgowych i zarośli wiklinowych. Zgodnie 

z zaleceniami Wysockiego i in. (2008), taki przebieg szlaku będzie najmniej uciążliwy 

dla lokalnej przyrody. Pewne zastrzeżenia budzi przebieg szlaku na terenie łęgu u wejścia 

do Portu Praskiego. Według projektu przedstawionego w Załączniku nr 4 do OPZ szlak biegnie 

w tym miejscu przez płaty łęgu, wzdłuż istniejącej ścieżki spacerowo-rowerowej. Zadrzewienia 

te należą do cenniejszych w pasie „łęgów praskich”. Mogą one stanowić miejsce lęgów 

nurogęsia (Wysocki i in. 2008). Obecność spacerowiczów na terenie tych zadrzewień, 

a szczególnie płatu znajdującego się w obrębie tamy równoległej-kierownicy (położonej 

tuż poniżej wejścia do portu) może powodować permanentne płoszenie ptaków w pobliżu 

potencjalnych miejsc gniazdowych (starsze, zamierające okazy drzew). Z uwagi na to wydaje się 

wskazane, aby szlak ominął przynajmniej kępę łęgu znajdującą się w obrębie przestrzeni 

zamkniętej przez kierownicę. Zarówno planowana ścieżka dydaktyczna jak i istniejąca 

spacerowo-rowerowa powinny być poprowadzone wzdłuż utwardzonej ścieżki rowerowej 

przy ulicy Wybrzeże Szczecińskie. 

Szlak omija potencjalnie cenny przyrodniczo obszar „Wieloryba” (na Miedzeszynie), 

wchodzi natomiast w obręb wartościowego drzewostanu łęgowego koło Skrzypek (497-499 km). 

Nie wiadomo, jak głęboko szlak będzie wnikał w obręb łęgu, ani którędy zostanie 

poprowadzony. Trudno więc ocenić jego potencjalne oddziaływanie na siedliska ptaków 

znajdujące się w tym łęgu (zob. też „zalecenia…” i „wytyczne …”, poniżej). 

W kilku miejscach szlak przyrodniczy zbliża się do koryta Wisły. Jego odgałęzienia 

prowadzą do punktów widokowych zlokalizowanych na brzegu rzeki. Nie są to jednak miejsca, 

które miałyby istotne znaczenie jako siedliska lęgowe ptaków wodno-błotnych (STOP 2007-

2011; Wysocki i in. 2008, Kot i in. 2009). Nie ma więc powodu by sądzić, że użytkowanie 

szlaku przez ludność będzie miało negatywny wpływ na lęgi tych ptaków. Podobnie trudno 

przypuszczać, aby obecność tego szlaku wywarła negatywny wpływ na ptaki lęgowe łęgów 

lub ptaki bytujące nad Wisłą w okresie migracji i zimowania. Wszystkie miejsca, 

przez które biegnie szlak lub jego odgałęzienia, są intensywnie penetrowane przez ludność 

poszukującą możliwości rekreacji (spacery, wędkarstwo, pikniki itp.). Występujące tutaj ptaki 
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z pewnością są zaadaptowane do obecności ludzi (np. żerują lub odpoczywają w miejscach 

ustronnych, oddalonych od miejsc, gdzie często pojawiają się ludzie). Utworzenie szlaku 

zapewne przyczyni się do uporządkowania ruchu turystycznego w obrębie międzywala Wisły, 

co będzie miało pozytywne znaczenie dla lokalnej przyrody. 

Zalecenia odnośnie zmian i korekt lokalizacji obiektów służących rekreacji i edukacji: 

- Zaleca się utworzyć dodatkowy punkt widokowy przy ujściu kolektora Oczyszczalni 

Ścieków „Czajka” przy ulicy Kępa Tarchomińska na Tarchominie (527 km; zob. mapa nr 1 

w Załączniku graficznym nr 3). Po zamknięciu „Kolektora Młocińskiego” ten teren stanie się 

bardzo atrakcyjny ornitologicznie, szczególnie w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny. 

Punkt obserwacyjny powinien być zlokalizowany na nasypie, służącym jako postój techniczny 

dla pojazdów obsługi kolektora (Fot. 62). Roztacza się stąd wspaniały widok na całe koryto 

Wisły, znajdujące się w nim piaszczyste ławice i wyspy, a także na przeciwległy brzeg. 

Aktualnie drzewa nie przysłaniają widoku. Należy zadbać, aby nie zasłoniły go w przyszłości. 

- Zaleca się ominięcie przez szlak kępy łęgu i zarośli wierzbowych znajdujących się tuż 

poniżej wejścia do Portu Praskiego, na obszarze ograniczonym kierownicą i ostrogą (zob. mapa 

nr 2 w Załączniku graficznym nr 3). Zarówno szlak przyrodniczy, jak i istniejąca już ścieżka 

spacerowo-rowerowa powinny być poprowadzone przy ulicy Wybrzeże Szczecińskie. Pozwoli 

to zmniejszyć penetrację przez ludzi potencjalnego siedliska lęgowego ptaków wodnych 

(w tym nurogęsia; Wysocki i in. 2008). 

- Zaleca się rozważenie pociągnięcia szlaku aż do cennego drzewostanu łęgowego 

położonego na prawym brzegu Wisły koło Skrzypek (497-499 km). Należy szczegółowo 

zaplanować przebieg szlaku, aby pozwolił on publiczności zapoznać się z walorami 

przyrodniczymi łęgu i sąsiadującego z nim kompleksu wysp z koloniami mewowców (rezerwat 

przyrody „Wyspy Zawadowskie”), a z drugiej nie pogarszał stanu ochrony tych cennych 

obiektów przyrodniczych. 

- Nie należy tworzyć nowych parkingów w obrębie drzewostanu łęgowego koło 

Skrzypek (zob. mapa nr 3 w Załączniku graficznym nr 3). Wystarczy ostatni parking (patrząc 

w górę rzeki), zaplanowany przez Zamawiającego na przedłużeniu ulicy Sitowie. 

- Ogólne wytyczne dotyczące lokalizacji, ukształtowania, wyposażenia 

i  zasad funkcjonowania obiektów mających na celu udostępnienie terenu mieszkańcom 

Warszawy, wymienionych w pkt. I.1.4 na str. 5 w OPZ, z punktu widzenia minimalizacji ich 

ewentualnego negatywnego wpływu na awifaunę lub inne zasoby przyrodnicze. 

- Planując ścieżki, szlaki, parkingi i dojazdy do nich należy bezwzględnie ograniczyć 

dostęp ludności w głąb drzewostanów łęgowych. Jest to konieczne z uwagi na ryzyko niszczenia 

ściółki, runa i podrostu, co może być czynnikiem umożliwiającym wnikanie do łęgów 

inwazyjnych gatunków roślin (Wysocki i in. 2008). Ograniczy to również płoszenie ptaków 

bytujących w łęgu. 

- Szlak i ścieżki biegnące przez zadrzewienia łęgowe powinny być wytyczane 

w odległości minimum 2 m od pni starych drzew. Zapobiegnie to uszkodzeniu systemu 
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korzeniowego i szyjki korzeniowej drzew, co mogłoby wywołać ich zamieranie (Wysocki 

i in. 2008). 

- Na terenie łęgu koło Skrzypek (497-499 km) szlak powinien omijać stare płaty 

drzewostanu (można go poprowadzić wzdłuż ich skraju lub przez młodszy drzewostan; 

Wysocki i in. 2008). Szlak należy tam poprowadzić wykorzystując istniejącą sieć ścieżek i dróg 

gruntowych. 

- Należy chronić nadbrzeżne zbiorowiska roślinności zielnej (szuwarowe i brzegowe) 

przed wydeptywaniem (nie wspominając o ich zaśmiecaniu) przez ludność korzystającą 

z infrastruktury rekreacyjnej. W tym celu należy unikać tworzenia ciągów pieszych wzdłuż 

piaszczystych brzegów rzeki, w obrębie przywodnego pasa roślinności zielnej. Dojścia do plaż 

i punktów widokowych powinny być wytyczane, w miarę możliwości, prostopadle do brzegu 

rzeki. 

 
Fot. 72. Plaża miejska przy Stadionie Narodowym. Poza sezonem wypoczynkowym może 

stanowić doskonałe miejsce do obserwacji zimujących ptaków (P. Matyjasiak). 
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Fot. 73. Zgrupowanie ptaków wodno-błotnych zimujących w Warszawie. Z ciekawszych 

gatunków – mewa siodłata Larus marinus i nurogęś Mergus merganser. Widok z Mostu 

Poniatowskiego. Ptaki na ławicach, takich jak ta, można obserwować również z plaż miejskich 

(P. Matyjasiak). 

 
Fot. 74. Wrony Corvus corone – bardzo liczne w Warszawie, bardzo efektywne drapieżniki 

rabujące jaja i pisklęta ptakom gniazdującym na wiślanych wyspach (P. Matyjasiak). 
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- Należy do minimum ograniczyć prowadzenie ścieżek wzdłuż brzegów zbiorników 

wodnych (łach, starorzeczy). 

- W miarę możliwości, punkty widokowe należy lokalizować na wysoko położonych 

miejscach (takich jak mosty, wał przeciwpowodziowy) lub na podwyższeniach, 

takich jak istniejące nasypy. Pozwoli to efektywnie obserwować ptaki na możliwie dużym 

obszarze rzeki i międzywala wokół punktu obserwacyjnego. Należy zadbać, aby drzewa 

i krzewy nie przesłaniały widoku na Wisłę. 

- Punkty widokowe położone zlokalizowane na peryferyjnych odcinkach warszawskiej 

Wisły (np. przy kolektorze „Czajki” lub w okolicy rezerwatu przyrody „Wyspy Zawadowskie”) 

powinny mieć bardzo skromne wyposażenie (tylko tablica informacyjna), które nie będzie 

atrakcyjne dla osób nie zainteresowanych obserwacją przyrody. Jak się wydaje, niewskazane jest 

budowanie tam ambon obserwacyjnych lub innej infrastruktury, która mogłaby stać się miejscem 

spotkań i toaletą dla amatorów spożywania alkoholu na świeżym powietrzu. W takim przypadku 

punt obserwacyjny stałby się miejscem niebezpiecznym dla miłośników ptaków. 

- Punkty widokowe położone na odcinku centralnym warszawskiej Wisły na wysoko 

położonych i uczęszczanych miejscach (np. na mostach) powinny być wyposażone w lunety 

umożliwiające obserwację ptaków z dużej odległości. 

- Szlak i ścieżki na peryferyjnych odcinkach Wisły warszawskiej powinny być 

nieutwardzone i zbudowane z materiałów przyjaznych środowisku. 

- Parkingi i dojścia/dojazdy do plaż, polan piknikowych itp. powinny w miarę 

możliwości być nieutwardzone. Pozwoli to oszczędzić powierzchnię biologicznie czynną. 

- Plaże i polany piknikowe na terenie lokalizacji „Ogród Zoologiczny” powinny być 

wyznaczone tylko w miejscu oznaczonym w Załączniku graficznym nr 2 jako „teren do celów 

rekreacji”. Zminimalizuje to ewentualny wpływ na roślinność, która w tej lokalizacji ma tworzyć 

typowy dla doliny środkowej Wisły strefowy układ. Chodzi tutaj między innymi 

o wydeptywanie i zaśmiecanie siedliska. 

- Plaże i polany piknikowe mogą być skomasowane w obrębie lokalizacji „Port Praski”, 

„Stadion Narodowy” i „Kępa Gocławska” (gdzie plaże aktualnie istnieją lub powstają). 

Lokalizacje to zostały wycofane z realizacji działań w ramach projektu „WisłaWarszawska.pl” 

i w dużej mierze mogą być wykorzystane rekreacyjnie (Fot. 72-74). Nie wyklucza to możliwości 

wypełniania przez nie funkcji siedliska dla ptaków wodno-błotnych migrujących w okresie 

wędrówki wczesnowiosennej i późnojesiennej lub zimujących. W miarę możliwości należy 

w taki sposób zorganizować ruch ludności w obrębie tych lokalizacji, by nie tworzyć ciągów 

pieszych wzdłuż piaszcz ystego brzegu rzeki (a tym samym uchronić przed wydeptaniem 

zbiorowiska roślinności nadbrzeżnej, w tym zbiorowisk letnich terofitów i ziemnowodnej 

roślinności zielnej). Konieczne będzie opracowanie programu zarządzania roślinnością 

międzywala na tym odcinku Warszawskiej Wisły (Wysocki i in. 2008).  

- Zaleca się stworzenie programu zarządzania roślinnością międzywala 

na prawym brzegu Wisły  pomiędzy Mostem Gdańskim a Mostem Siekierkowskim 
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(gdzie znajduje się wiele lokalizacji odrzuconych na etapie waloryzacji). Program ten powinien 

obejmować okresowe koszenie (nie karczowanie!) krzewów wierzby rosnących w międzywalu 

(częstotliwość koszenia powinna być uzgodniona z dendrologiem). Ma to zapobiec 

nadmiernemu wyrastaniu zarośli na wysokość i utrudnianiu przez nie przechodzenia wód 

wezbraniowych, przy jednoczesnym zachowaniu ich podstawowych funkcji siedliskotwórczych 

(Wysocki i in. 2008). Nie należy wykaszać wąskiego pasa krzewów wierzb tworzącego okrajek 

drzewostanu łęgowego (Fot. 75) zamknięcie ściany drzewostanu uchroni go przed rozwojem 

gatunków inwazyjnych, takich jak klon jesionolistny). Program ten powinien uwzględnić 

również okresowe usuwanie części krzewów z pasa nadwodnego i w ostateczności niwelację 

nadmiernie wypiętrzonych odsypisk osadów aluwialnych. 

 

 
Fot. 75. Odrastający pas zarośli wierzbowych tworzących okrajek chroniący wnętrze 

zadrzewienia łęgowego wchodzącego w skład „praskich łęgow”. Dobrze, że nie wykarczowano 

tych krzewów podczas prac pielęgnacyjnych. Nie powinny być jednak aż tak przycięte. 

(P. Matyjasiak). 
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ZASOBY I ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE 

Baza danych obszarów europejskiej sieci Natura 2000 (www.natura2000.gdos.gov.pl/) 

Geoportal (http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/; dostęp 20.12.2012) 

Google Earth (http://www.google.pl/intl/pl/earth/index.html) 

Suncoast Shorebird Partnership (http://www.suncoastshorebirdpartnership.org) 

Zumi (http://www.zumi.pl) 
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