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Trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego projektu LIFE +: „Ochrona siedlisk kluczowych 
gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej” obejmowało:  

 

 przekazanie informacji o wynikach przetargu na wykonanie kompleksowej 
wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z nadzorami (działania 
A.1-A.5) 

 pokaz filmu z serii: "Natura się odpłaca" pt. "Iłów" część I i II, omawiającego m.in. 
działania podejmowane w projekcie Life+ WislaWarszawska.pl 

 dyskusję nad podsumowaniem wyników monitoringu ornitologicznego (działanie E.3) 
prowadzonego w okresie styczeń – wrzesień 2011 r. 

 omówienie harmonogramu kampanii informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej 
(działania D.1, D.2, D.3), a także dotychczas podjętych działań promocyjnych 

 

 

Przekazanie informacji o wynikach przetargu na wykonanie kompleksowej wielobranżowej 
dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z nadzorami (działania A.1-A.5) 

 

Spotkanie otworzył przewodniczący Komitetu, pan Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta 
m.st. Warszawy), który wraz z panią Iwoną Zwolińską (Koordynator Projektu z ramienia 
Zarządu Mienia m.st. Warszawy) przekazał informację o unieważnieniu drugiego 
postępowania przetargowego na wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 
projektowo kosztorysowej wraz z nadzorami. Obecnie planowane jest zamówienie w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia. Przewodniczący skierował do członków Komitetu prośbę o 
zgłaszanie do pani Iwony Zwolińskiej sugestii podmiotów, które miałyby wystarczający 
potencjał, żeby planowane zadania zrealizować.  

W toku dyskusji nad możliwymi przyczynami braku zgłoszeń do drugiego przetargu pani 
Anna Ronikier-Dolańska  (Regionalny Konserwator Przyrody) zaznaczyła, że w Polsce została 
obecnie ogłoszona duża liczba przetargów na plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 
2000 i bardzo wiele podmiotów, które mogłyby się zgłosić, jest już zaangażowanych przy 
innych projektach. Z uwagi na dużą rozbieżność między wartościami ofert, które wpłynęły 
w pierwszym przetargu, a harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu, pan dr Dariusz 
Bukaciński (Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk) poddał pod rozwagę 
weryfikację przyjętego wówczas szacunku kosztów. Pan prezydent Michał Olszewski wyraził 
nadzieję, że w toku negocjacji bez ogłoszenia uda się zidentyfikować realne koszty 
zamówienia. 
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Dyskusja nad filmem z serii "Natura się odpłaca" pt. "Iłów" część I i II, omawiającego m.in. 
działania podejmowane w projekcie Life+ WislaWarszawska.pl 

 

Pani Anna Michna (Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie ds. Zarządu Zlewni) zgłosiła szereg uwag do treści przedstawionych w filmie. 
Stwierdziła, że nie można powiedzieć, iż warszawskiej Wiśle zagraża regulacja, gdyż jest ona 
już uregulowana przez ostrogi na prawym brzegu i bulwary na lewym. Częściowo 
nieuregulowane są jedynie odcinki powyżej i poniżej Warszawy. Nie można zatem 
powiedzieć, że Wisła jest rzeką dziką (w rozumieniu braku ingerencji człowieka), chociaż 
pomimo uregulowania pozostaje utrzymana w dobrym stanie przyrodniczym. Pani dyrektor 
wyraziła również zdecydowane przekonanie, że rozsuwanie wału przeciwpowodziowego jest 
w przypadku Wisły nierealne ze względu na jej nizinny charakter i dużą kubaturę fali 
powodziowej.  

W odpowiedzi pan prezydent Michał Olszewski podkreślił, że autorem filmu nie są 
reprezentanci Miasta. Zgodził się z panią Anną Michną, że rzeka na odcinku warszawskim jest 
uregulowana, podkreślając zarazem, że jej walory przyrodnicze skłaniają do postrzegania jej 
jako naturalnej w znaczeniu zachowania naturalnego wyglądu. 

Pan dr hab. Tomasz Falkowski (Katedra Geoinżynierii SGGW, Zakład Hydrogeologii) zaznaczył, 
że roztokowy charakter Wisły jest efektem działalności człowieka na obszarze całej zlewni i 
że gdyby człowieka na tym obszarze nie było, koryto Wisły byłoby zwarte, wąskie i 
meandrujące. Do tego głosu przychylił się dr hab. inż. Zbigniew Popek (Katedra Inżynierii 
Wodnej SGGW; Zakład Inżynierii Rzecznej), podkreślając zarazem, że małopolski przełom 
Wisły, odcinek objęty obszarem Natura 2000 jest w około 92 % uregulowany i stanowi 
międzynarodowy wzór regulacji przyjaznej naturze. 

Dr Dariusz Bukaciński (Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk) w odpowiedzi 
zgodził się, że zestawienie rzeki uregulowanej w taki sposób jak Ren, oraz w taki sposób jak 
Wisła wypada, z punktu widzenia zachowania walorów przyrodniczych, korzystnie dla tej 
ostatniej.  

Pan Andrzej Kruszewicz (Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie) 
podsumowując powyższą dyskusję podkreślił, że to, iż przyrodnicy uważają prawy brzeg za 
fragment doliny Wisły o dzikim charakterze, może być jedynie powodem do zadowolenia i 
stanowi sukces instytucji, które tą rzekę uregulowały i dbają o nią (tj. RZGW), gdyż udało im 
się pogodzić potrzeby regulacji z potrzebami natury.  

Pan Kazimierz Sender (Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich m.st. Warszawy) 
dodał, że zrównoważony rozwój, godzący interesy przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne 
stanowi naczelny cel promowany przez Komisję Europejską. 
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Pani dyrektor Anna Michna zgłosiła zastrzeżenia w sprawie barek pływających 
wspomnianych na filmie, stwierdzając, że: po pierwsze - ptaki siewkowate mogą ich unikać, 
ze względu na kołysanie, po drugie - mogą nie chcieć zakładać tam gniazd z obawy przed 
atakiem drapieżników, i po trzecie - same barki musiałyby być usuwane na czas wezbrania 
wody, ponieważ stanowią zagrożenie dla warszawskich mostów.   

Pan dyrektor Andrzej Kruszewicz przekazał również od autora filmu, pana Marcina 
Krzyżańskiego, informację o jego gotowości do nakręcenia filmu o Warszawie i o programie 
Life+. 

Członkowie Komitetu zwrócili również uwagę na niepoprawnie zastosowane w reportażu 
nazwy gatunków ptaków. 

W odpowiedzi na pytania dotyczące dalszych losów filmu, pan prezydent Michał Olszewski 
podkreślił, że film został już wyemitowany, że Miasto nie jest właścicielem praw autorskich 
do niego i że raczej nie ma możliwości jego modyfikacji ze strony uczestników projektu LIFE+. 
Antoni Marczewski (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) dodał, że film jest 
dostępny na portalu Youtube i na stronie ekologia.pl. 

Pan prezydent Michał Olszewski zaznaczył również, że uwagi przekazywane przez członków 
Komitetu w odniesieniu do filmu, np. dotyczące nazewnictwa gatunków, pozwolą uniknąć 
podobnych błędów przy okazji promocji projektu. Na dalszą część spotkania Przewodniczący 
przekazał zadanie prowadzenia spotkania panu Andrzejowi Kruszewiczowi. 

 

Dyskusja nad podsumowaniem wyników monitoringu ornitologicznego (działanie E.3) 
prowadzonego w okresie styczeń – wrzesień 2011 r. 

 

Profesor Maciej Luniak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) rozpoczął dyskusję na temat 
przesłanego członkom Komitetu przed spotkaniem streszczenia raportu z monitoringu 
ornitologicznego za okres styczeń-wrzesień 2011 r. Zalecił, aby przyszłe streszczenia 
z raportów miały bardziej skondensowaną formę, były pozbawione niepotrzebnego 
nadmiaru określeń naukowych, truizmów oraz tabel, a zawierały przede wszystkim wyniki i 
metodykę zbierania danych. 

Pani Anna Michna wymieniła kilka stwierdzeń i wniosków zawartych w streszczeniu z raportu, 
które uznała za niesłuszne. W streszczeniu wpisano na przykład, że regulacja rzeki 
uniemożliwia powstanie naturalnych miejsc lęgowych, podczas gdy Wisła jest rzeką 
uregulowaną, a miejsca lęgowe istnieją. Wśród czynników wpływających negatywnie na 
populacje lęgowe rybitw w streszczeniu wymieniono  również „wybieranie piasku z obszarów 
w bliskiej okolicy rezerwatów przyrody lub na terenie rezerwatów przyrody, zmniejszające 
ilość piasku w rzece,  a tym samym zmniejszenie liczby miejsc lęgowych”. Odnosząc się do 
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tego fragmentu, Pani Anna Michna wytłumaczyła, że do Wisły dopływa rocznie około 500 
tysięcy metrów sześciennych piasku, na Wyspach Zawadowskich tworzą się osypiska i gdyby 
RZGW nie usuwało piasku (w ilości około 300 tysięcy metrów sześciennych rocznie) to 
„zakorkowałby” Warszawę. Przyczynę zanikania wysp widziała przede wszystkim w ich 
zarośnięciu i utrwaleniu nowej linii ich brzegów. To drzewa porastające wybrzeża i wyspy 
oraz muł, który się na nich zbiera, są według pani Anny Michny przyczyną piętrzenia się wody, 
a nie, jak napisano w raporcie – „obwałowanie rzeki”. Zalecane w dokumencie „umożliwienie 
swobodnego rozlewania się wód powodziowych na obszarach położonych w dół rzeki (dla 
całej zlewni), tak, aby zmniejszyć możliwość zalania kolonii lęgowej” jest według pani Anny 
Michny niemożliwe. Ptaki siewkowe tworzą kolonie lęgowe na poziomie średniej wysokości 
lustra wody, a w czasie wezbrania jej poziom rośnie o blisko 5 metrów. Utrzymanie poziomu 
wody w czasie wezbrania wymagałoby zalania zbyt dużej powierzchni.  Pani dyrektor 
zaprosiła do konsultowania rozwiązań przedstawianych w raportach, przed zakończeniem 
prac nad nimi i przesłaniu do pozostałych członków Komitetu. 

Pan Anrzej Kruszewicz zgodził się, że na obecnym etapie nie powinny być jeszcze wyciągane 
wnioski z monitoringu ornitologicznego i że treść zaleceń powinna być konsultowana 
z instytucjami, których działalność jest żywotnie związana z projektem, na przykład z RZGW. 
Zalecił również, aby dostosować nazewnictwo ptaków do tego zdefiniowanego 
w najnowszym wydaniu Collins Bird Guide.   

Pani Anna Michna zasugerowała porównanie zbieranych w monitoringu danych z tymi 
zebranymi w inwentaryzacji przyrodniczej w 1999 roku. Pan Andrzej Kruszewicz stwierdził 
jednak, że zastosowane tu metodyki nie są porównywalne, a pan Dariusz Bukaciński 
zauważył, że co dwa, trzy lata przeprowadzany jest monitoring awifauny (przy zachowaniu 
stałej metodyki) i to z jego wynikami można by porównywać uzyskane w monitoringu dane.  

Pan dyrektor Kruszewicz zaproponował, aby zaplanować dodatkowe spotkanie LIFE+ 
z udziałem RZGW po to, aby rozszerzyć pojawiające się wnioski. Inną możliwością byłoby 
przesyłanie w przyszłości członkom Komitetu projektu raportu z monitoringu 
ornitologicznego, tak aby mogli z wyprzedzeniem proponować poprawki. 

Pan Kazimierz Sender (Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich m.st. Warszawy) 
podkreślił również potrzebę otwartej, konstruktywnie krytycznej dyskusji między 
przyrodnikami i hydrotechnikami, niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia projektu, w 
duchu godzenia interesów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.  
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Dr hab. inż. Zbigniew Popek (Katedra Inżynierii Wodnej SGGW; Zakład Inżynierii Rzecznej), 
przytoczył wyniki analizy zmian powierzchni wysp i zadrzewień w przeciągu ostatnich 10 lat. 
Zgodnie z badaniami, powierzchnia piaszczystych łach istotnie się zmniejszyła wraz ze 
wzrostem powierzchni obszarów zarośniętych, co można przypisywać zwiększonym oporom 
przepływu w obszarach zadrzewionych, a więc i ze wzrostem prędkości wody w odsłoniętym 
korycie. Konserwacja wysp mogłaby zatem wymagać wycinki drzew. 

Pan Andrzej Kruszewicz podkreślił, że na międzywalu występuje względnie młoda formacja 
roślinna z domieszką dużej ilości obcych gatunków i przemyślana przebudowa tego obszaru 
nie jest pozbawiona sensu. 

 

Omówienie harmonogramu kampanii informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej (działania 
D.1, D.2, D.3) a także dotychczas podjętych działań promocyjnych. 

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące środków przewidzianych na renowację dewastowanych 
tablic edukacyjnych, Pani Ewa Kominek (Koordynator projektu z ramienia Stowarzyszenia 
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków) poinformowała, że około 1/3 puli pieniędzy 
przeznaczonych na finansowanie nadwiślańskich tablic jest przeznaczona na ich renowację. 

 

Pan profesor Maciej Luniak zgłosił postulat, aby Komitetowi przedłożone zostały informacje 
o wykonanych i planowanych wycinkach lasów łęgowych nad Wisłą, m.in. gromadzone przez 
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Pan profesor Luniak złożył wniosek, 
aby na następnym spotkaniu Komitetu przedmiotem dyskusji uczynić właśnie wycinki. Pani 
Anna Michna zauważyła, że zgodnie z zaleceniem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
tworzony jest dla tych przedsięwzięć strategiczny raport oddziaływania na środowisko i aby 
RZGW przygotowało informację na ten temat, konieczne byłoby wystąpienie o oficjalną 
informację. Pani Anna Ronikier-Dolańska (Regionalny Konserwator Przyrody) poinformowała, 
że kwestie te będą szczegółowo dyskutowane na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Ochrony 
Przyrody i raport tam przedstawiony może również zostać przekazany Komitetowi.  

Pan Łukasz Poławski (Specjalista ds. ekologii w projekcie) nawoływał do otwartości w 
dyskusji na temat rozwiązań rozważanych w projekcie, takich jak pływające i stałe wyspy. 
Pani Anna Michna stwierdziła, że na odcinku śródmiejskim wyspy stanowiłyby zbyt duże 
zagrożenie dla obwałowań, ze względu na wąskie międzywale. 


