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Przedmiotem ósmego posiedzenia Komitetu Sterującego w projekcie LIFE+: „Ochrona siedlisk 
kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej” było omówienie wyników oceny oddziaływania na elementy biotyczne i abiotyczne 
poszczególnych działań projektu, inwentaryzacji i waloryzacji dendrologicznej opracowanej w 
szczególności na potrzeby działania A.2. oraz omówienie projektu gospodarowania zielenią 
opracowanego na potrzeby działania A.2. 

W trakcie spotkania zaprezentowano dwie obszerne prezentacje:  

 Ocena oddziaływania na elementy biotyczne i abiotyczne poszczególnych działań projektu 
LIFE+ pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w 
warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" (WislaWarszawska.pl) – Piotr 
Matyjasiak, Halcrow 

 Inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna na potrzeby działania A.2 - odtwarzanie 
odsłoniętych brzegów rzeki - projektu gospodarowania zielenią opracowanego na potrzeby 
działania A.2..- Piotr Sikorski 

 

W toku dyskusji, która miała miejsce po prezentacji raportu o oddziaływaniu działań projektowych na 
środowisko, pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) zauważył, że obniżenie 
rzędnej bazy erozyjnej może być technicznie trudne do wykonania, lecz prawdopodobne jest, że po 
wycince krzewów i usunięciu roślin nastąpi ono automatycznie, ponieważ jeśli nie będzie roślin 
wspierających proces osadzania się piasku, jego nadmiar może zniknąć. Pan Dariusz 
Bukaciński  (Centrum Badań Ekologicznych PAN) dodał, iż jego zdaniem wycinki krzewów spowodują 
obniżenie rzędnej, a dodatkowe jej obniżanie mogłoby doprowadzić do zniknięcia wysp, więc należy z 
niego zrezygnować. W odpowiedzi pan Piotr Matyjasiak (Halcrow) stwierdził, iż najprawdopodobniej 
działania w celu obniżenia rzędnej nie odbędą się z powodu braku środków w projekcie, a ponadto 
część krzewów zostanie pozostawiona jako kryjówki i one będą zabezpieczać wyspy. Ponadto wyspa 
omawiana w prezentacji leży u wylotu z dyszy, gdzie zachodzi akumulacja przy przepływie wody, co 
zmniejsza ryzyko rozmycia wyspy.  

Na samym początku dyskusji pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) zgłosił 
pytanie do RZGW o losy wycinanych krzaków, w szczególności młodych wierzb. Zasygnalizował, że 
warszawskie ZOO jest zainteresowane wyciętymi krzakami, które można wykorzystać do karmienia 
zwierząt.  
 
Pan Dariusz Bukaciński  (Centrum Badań Ekologicznych PAN) wyraził troskę o potencjalny konflikt 
proponowanych działań w rezerwatach z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zaznaczył, iż 
działania zaspokajające wszystkie interesy są czasem niemożliwe i to może spowodować „pułapkę 
przyrodniczą”. Obecnie na wyspach Kiełpińskich, bardzo zarośniętych, występują na stałe lisy i jenoty, 
które żywią się ptakami, np. krzyżówkami. Jeśli teren ten zostanie odsłonięty częściowo i zagnieżdżą 
się na nim rybitwy, istnieje ryzyko, że zostaną narażone na stałą obecność lisów i z tej racji mogą 
przestać się tam gnieździć, co oznaczałoby niski efekt dla projektu. Pan Bukaciński  zaproponował, 
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aby odkryć teren całkowicie, co spowoduje, że lis nie będzie stałym bywalcem wyspy, a jedynie 
będzie pojawiał się sporadycznie, co jest bezpieczniejsze dla ptaków. Pan Matyjasiak dodał, że skoro 
łęgi są młode i uznane za nieistotne jako siedlisko z powodu zapiaszczenia i nieodnawiania się, można 
przeprowadzić wycinkę i odtworzyć wyspę z przeznaczeniem dla rybitw i innych mewowców. 
Problem bezpieczeństwa pozostaje jednak jego zdaniem kwestią otwartą.   
 
Podnosząc ponownie kwestię rezerwatów pan Piotr Matyjasiak (Halcrow) zaznaczył, że rezerwat na 
południu Wyspy Zawadowskie ma zapisane w planie ochrony odkrzaczenie trzech hektarów. Co do 
rezerwatu na północy nie ma pewności i dlatego prawnicy muszą sprawdzić jakie są możliwości 
realizowania wycinek.  Pani Anna Michna (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) zaznaczyła, że w 
ustawie o ochronie przyrody jest zapis, który mówi, iż działania w rezerwatach mogą być prowadzone 
jeśli służą celom ochrony rezerwatu. W tym wypadku jest to ochrona siedlisk ptaków, więc projekt 
wychodzi naprzeciw celom ochrony przyrody.  
 
Pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) zaproponował stosowanie na 
wyspach pułapek żywo-łownych na drapieżniki, które z łatwością przepłyną na wyspy i mogą być 
zagrożeniem dla ptaków. Najlepsze jego zdaniem byłoby kompleksowe rozwiązanie w całym 
rezerwacie. Łukasz Poławski (Zarząd Mienia m.st. Warszawy) w odpowiedzi przypomniał, że projekt 
przewiduje chronienie kolonii ptasich zarówno przed antropopresją, jak i drapieżnikami. Więc jeśli w 
trakcie projektu pojawią się adekwatne i skuteczne rozwiązania, jest na nie przestrzeń. Zwrócił 
również uwagę na pozostałe przedmioty ochrony obszaru Natura2000 w Ławicach Kiełpińskich, czyli 
na brodźca piskliwego i bączka. W trakcie dyskusji pan Dariusz Bukaciński stwierdził, że stan 
zadrzewień łęgowych nie wpływa na stanowiska brodźca piskliwego i projekt nie stanowi też 
zagrożenia dla bączka.  
 
Pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) zaoferował pomoc w pozyskaniu 
pułapek żywo-łownych, które wykorzystuje się w okolicach ogrodów zoologicznych. Wspomniał, że 
jest konstruktorem pułapki, która w przeszłości okazała się być skuteczna. Pojawił się też pomysł 
zastosowania pastuchów elektrycznych, które skutecznie mogą powstrzymać drapieżniki przed 
dostawaniem się na wyspy. Urządzenia te działają przy wsparciu akumulatorów i pojawił się apel, aby 
przy takim rozwiązaniu zakupić „dziesięć razy więcej” akumulatorów niż jest to wymagane, z uwagi 
na złodziei. 
 
Na pytanie czy planowane odkrzaczania są działaniami jednorazowymi, czy cyklicznymi, pan Piotr 
Matyjasiak (Halcrow) odpowiedział, że warto powołać program utrzymania stanu roślinności i 
gospodarowania nią w przyszłości, finansowany już z innych środków. Wspólnie uznano, że aby 
projekt mógł osiągnąć zamierzone rezultaty powinien mieć swą kontynuację.  
 
Pan Tomasz Pucek (Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody) zadał pytanie o 
planowaną formę i technikę wykonywania prac przy usuwaniu krzewów. Piotr Matyjasiak (Halcrow) 
wyjaśnił, że krzewy powinny być usuwane wraz z systemem korzeniowym, aby uniknąć odrostów, 
oraz dodał, że w projekcie wykluczone jest użycie środków chemicznych do tego celu. Planowane jest 
usuwanie mechaniczne z użyciem lekkiego i wydajnego sprzętu. Jednym z rozważanych rozwiązań 
jest rozpoczęcie wycinek wierzb wczesną jesienią, żeby po wypuszczeniu odrostów przemarzały zimą, 
co ograniczy siłę odrostu, a zarazem zachowa wierzby na wyspach. Pan Tomasz Pucek uznał, że 
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pierwszy zabieg wycinania powinien być wykonany gruntownie, z czym zgodził się pan Piotr 
Matyjasiak i dodał, że prace te powinny przebiegać sprawnie i szybko.   
 
Pani Iwona Zwolińska (Koordynator projektu, Zarząd Mienia m.st. Warszawy) poruszyła punkt 
zgłaszany przez przewodniczącego na początku spotkania, a mianowicie komunikację wewnątrz 
projektu, pomiędzy Współbeneficjentami oraz członkami Komitetu Sterującego. Było to 
spowodowane pojawieniem się w internecie oświadczenia Stowarzyszenia STOP wyrażającego 
stanowisko, które nie było konsultowane wcześniej wewnątrz projektu, co doprowadziło do szeregu 
nieporozumień na forum publicznym. Padła propozycja, aby komunikować się wstępnie w gronie 
Współbeneficjentów i członków Komitetu, dyskutować, przedstawiać argumenty, szukać rozwiązań, a 
następnie w końcowej fazie wspólnie ustalać, lub informować się nawzajem o informacjach 
przedstawianych szeroko pojętej opinii publicznej.  
 
Pan Krzysztof Kajzer (Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków) w odpowiedzi 
przyznał, że warto rozmawiać wewnątrz projektu, a zarazem wspomniał, iż jego zdaniem, wszystkim 
beneficjentom zależy na tym, aby rozwiązania w projekcie były skuteczne i możliwe do osiągnięcia, 
czyli realistyczne i przynoszące zamierzone rezultaty. Podzielił zdanie, że znaczące kwestie powinny 
być dyskutowane otwarcie wewnątrz projektu, zanim zostaną przekazane opinii publicznej.  
 
W trakcie dyskusji ustalono, że wszelkie uwagi, komentarze, propozycje i sugestie będą kierowane do 
osoby koordynującej projekt. Jeśli dotyczy to kwestii pojawiających się na spotkaniach Komitetu 
Sterującego, uczestnicy mają 14 dni na przekazanie swoich uwag. Zaproponowano drogę mailową. Po 
otrzymaniu informacji będą one rozsyłane, lecz nie do wszystkich, a do tych, którzy zdaniem 
koordynatorów zostaną uznani za osoby zainteresowane daną kwestią.  
Zgodnie ustalono, że w kwestiach istotnych z punktu widzenia projektu Komitet Sterujący zbiera się i 
wyraża zgodną, lub wcześniej skonsultowaną opinię.  
 
W nawiązaniu do dyskusji o informacjach publicznych dotyczących działań w projekcie, lecz również 
wszelkich działań wokół Wisły, mogących wymagać wspólnego i jasnego przekazu do szeroko pojętej 
opinii publicznej, pan Maciej Luniak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) zaproponował jasne, 
skumulowane i spójne komunikaty dla „ludzi”. Jego zdaniem planowanym wycinkom powinno być 
poświęcone jedno miejsce, gdzie będzie można się dowiedzieć jakie wycinki są planowane w 
nadchodzącym czasie w obrębie Warszawy. Wymaga to skoordynowania działań szeregu projektów, 
lecz zaspokaja potrzeby mieszkańców co do pełnej, szczerej i rzetelnej informacji wraz z 
uzasadnieniami. Pan Luniak podkreślił, że nie chodzi tu o umieszczanie dużej ilości informacji na 
stronie projektu, lecz zadbanie o skoordynowanie tych informacji w jednym miejscu, tak aby 
mieszkańcy nie musieli odwiedzać dziesiątek stron w celu zebrania informacji o planowanych 
działaniach. 
 
Pan Marek Piwowarski (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. 
Zagospodarowania Terenów Nadbrzeża Wisły) w odpowiedzi uznał, że jego zdaniem informacje na 
temat wszelkich prac nad Wisłą zostały zakomunikowane w zbiorczym artykule, gdzie pokazano 
zdjęcia, mapy i miejsca wycinek. Link do artykułu zostanie udostępniony przez panią Iwonę Zwolińską, 
koordynatorkę projektu. Zdaniem pana Piwowarskiego działania w obszarze Wisły warszawskiej są 
wystarczająco opisane, wytłumaczone i zebrane w jednym miejscu. Dodał również, że trudno jest 
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komunikować ewentualne wycinki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, ponieważ jest to 
olbrzymia skala przedsięwzięć. Pan Maciej Luniak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) odparł, że 
przyroda Wisły jest jedna, skutki interesują wszystkich i dlatego jeszcze raz zaapelował o stworzenie 
jednego miejsca z wszystkimi informacjami dotyczącymi skumulowanych konsekwencji wycinek dla 
przyrody Wisły.  
 
Pan Dariusz Bukaciński  (Centrum Badań Ekologicznych PAN) dodał, iż nie tylko to, co będzie się działo 
jest ważne, lecz również wyjaśnienie po co, czyli dlaczego dane wycinki mają mieć miejsce. 
Przypomniał, że celem spotkań Komitetu Sterującego jest działanie na rzecz osiągnięcia efektu 
ekologicznego, a nie na rzecz spełnienia zadań projektu. Cel projektu powinien być wytyczną 
wszelkich działań, lecz jeśli okaże się, że pewne wycinki są trudne do uzasadnienia, być może warto 
zastanowić się nad wyborem alternatywnych wysp dla zapewnienia miejsc lęgowych rybitwom.  
 
Pan Marcin Pchałek (Halcrow) wspominał, że zespół projektowy starał się znaleźć podstawę prawną, 
żeby przeprowadzić jedno kompleksowe postępowanie z udziałem społecznym, postępowanie 
transparentne, w ramach którego organizacje pozarządowe będą mogły mieć status strony, a osoby 
fizyczne, nie będące stronami, będą mogły złożyć uwagi i wnioski. Pan Pchałek zaznaczył również, że 
w ramach raportu dla działania A.2. będą musiały zostać przedstawione wycinki realizowane przez 
wszelkie komórki miasta. W ramach działań projektowych wystąpiono, kilka miesięcy temu, do RZGW 
z prośbą o takie informacje, w związku z czym będą one mogły być w najbliższym czasie podane do 
publicznej wiadomości, z racji publicznego udostępnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. Informacje będą miały formę zarówno opisową, jak i graficzną. 
 
Pani Małgorzata Badowska (RZGW) poinformowała uczestników spotkania o przygotowywanych 
bardzo szczegółowych informacjach o inwentaryzacji i wycinkach niezbędnych ze względu na ochronę 
przeciwpowodziową. Pomimo faktu, iż są to działania niezależne od projektu Life+, będą one 
planowane i prowadzone na tym samym terenie. Przy planowaniu wycinek i odkrzaczania na terenie 
wysp zostaną wzięte pod uwagę wyniki prac w projekcie Life+. Za bardzo pozytywny uznał ten fakt 
pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) i wspólnie oraz zgodnie z panią 
Badowską uznali, przy aprobacie pozostałych uczestników spotkania, że planowanie kolejnych działań 
powinno zawsze uwzględniać cały zakres prac realizowanych na danym terenie. Pani Badowska 
zaznaczyła, że na obecnym etapie prac trudno jest cokolwiek wyrokować, i podkreśliła, że RZGW w 
swoich pracach kieruje się przede wszystkim troską o ochronę przeciwpowodziową.  
 
Pani Ewa Kominek (Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków) zapytała, czy RZGW planuje wycinki w 
obecnym roku i kiedy zacznie się realizacja działań, o których wcześniej była mowa. Pani Małgorzata 
Badowska (RZGW) wyjaśniając podała, że w 2013 roku kończy się pierwszy etap tego projektu. 
Kolejny etap planowania zakończy się na przełomie 2014/2015 roku, więc wyniki ostateczne pojawią 
się na początku 2015 roku. Natomiast realizacja działań wycinkowych jest przewidziana do roku 2020, 
lub 2021, i będą to działania wieloletnie i sukcesywne w celu utrzymania koryta Wisły. 
 
Pan Marcin Pchałek (Halcrow) w ramach wyjaśnienia dodał, że wszystkie RZGW w całej Polsce 
prowadzą podobne projekty, które są bardzo złożone. Muszą one odpowiadać wymogom Komisji 
Europejskiej i zawierać m.in. modelowanie, inwentaryzacje przyrodnicze i strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko całego programu razem z wariantowaniem. 



 

 
 
 
 

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

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

 
 

 
Pan Kazimierz Sender (Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy) 
zapytał, czy w ramach ochrony przeciwpowodziowej, poza wycinkami, są przewidziane jakieś inne 
działania, na przykład hydrotechniczne. Otrzymał odpowiedź, że z racji, iż właścicielami wałów są 
melioranci, to oni  przeprowadzają ich modernizację. W Warszawie RZGW nie przewiduje działań 
poza utrzymaniem stanu obecnego. Duża część terenu została użyczona Miastu na cele rekreacyjne, 
więc to Zarząd Mienia utrzymuje je w obrębie Warszawy. Dotychczas prowadzone wycinki były 
częściowo przeprowadzane przez Miasto, a częściowo przez RZGW.  
 
Pan Kazimierz Sender (Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy) 
zwrócił uwagę na znaczenie kontynuacji działań w projekcie Life+ po jego zakończeniu. Jego zdaniem 
nie wystarczy koncentrować się na pięciu latach wymaganych w projekcie, lecz w perspektywie 
trzeba mieć okres znacznie dłuższy. Jedną ważną kwestią jest pozyskanie środków na finansowanie 
przyszłych działań, a drugą jest troska o różne interesy, np. hydrotechników i przyrodników, które w 
jak największym stopniu trzeba starać się zaspokajać, aby nie powodowały konfliktów i ich eskalacji. 
W tym celu, jego zdaniem, należy dokładnie oszacować koszty utrzymania tego projektu i jasno 
podzielić zadania, tak aby było jasne „co do kogo należy”.  
 
Pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) podsumował spotkanie 
podkreślając, że są perspektywy utrzymania Wisły w obecnym charakterze ze skupiskami 
piaszczystych wysp  na południe i na północ od Warszawy, po czym w imieniu prezydenta, pana 
Michała Olszewskiego, zamknął posiedzenie.  


