
 
Ptaki 
zimujące
Zimę w Polsce spędzają  
te ptaki, które potrafią w krót-
kie mroźne dni znaleźć wystar-
czające ilości pokarmu, m.in.: 
żywiące się rybami czaple  
i zimorodki, wszystkożerne 
krukowate, dzięcioły. Co wię-
cej, na zimowisko przylatują  
do nas niektóre gatunki spę-
dzające lato na północ od 
naszego kraju. Nad Wisłą  
w Warszawie można spotkać 
m.in. gatunki kaczek, których  
w sezonie lęgowym tutaj nie 
ma. Należą do nich m.in.: biela-
czek, uhla, markaczka, gągoł  
i ogorzałka.

 
Gdzie są 
owady?
Owady są zwierzętami zmien-
nocieplnymi, co oznacza, że 
temperatura ich ciała zależy  
od temperatury otoczenia. 
Zimą nie są w stanie normalnie 
funkcjonować. Przeżywają 
tę porę roku jako jaja, larwy 
lub postacie dorosłe w rzece, 
zagrzebane w mule, lub na 
lądzie, w ściółce, stertach liści 
lub w spróchniałych pniach 
drzew. Lasy łęgowe z dużą ilo-
ścią martwego drewna i opa-
dłych liści dają zimą schronie-
nie wielu gatunkom owadów.

 
Bieliki nad 
Warszawą
Bieliki to największe ptaki dra-
pieżne, które można spotkać 
nad Wisłą. Rozpiętość skrzydeł 
tego gatunku sięga nawet  
240 cm. W sezonie lęgowym 
bieliki są raczej skryte. Za to 
zimą można je obserwować 
znacznie częściej, nawet  
w samym centrum miasta, 
gdyż chętnie przylatują  
na polowania w pobliże nieza-
marzających odcinków rzeki. 
Poszukują tam ryb i ptaków 
wodnych, które są ich podsta-
wowym pożywieniem. 

 
Mewy czy 
rybitwy?
Część ptaków znad warszaw-
skiej Wisły zimuje w rejonie 
Morza Śródziemnego, a nie-
które w Afryce. Rybitwy, wio-
sną i latem łatwe do zaobser-
wowania nad Wisłą, odlatują  
z Polski w sierpniu i wracają 
dopiero w kwietniu. Biało-
-szare ptaki, które przebywają 
zimą w naszym kraju, to różne 
gatunki mew, np. śmieszki  
oraz mewy siwe, srebrzyste  
i białogłowe.

 
Ciepła 
woda
Tam, gdzie do Wisły trafia  
stosunkowo ciepła woda  
z oczyszczalni ścieków,  
a także elektrociepłowni,  
rzeka nie zamarza. Te miejsca 
przyciągają liczne ptaki wodne, 
które poszukują pokarmu  
w wodzie, oraz polujące na nie 
ptaki drapieżne. Miejsca, gdzie 
Wisła nie zamarza, stanowią 
świetne punkty zimowych ob-
serwacji ptaków w Warszawie.

 
Nurogęsi
Ptaki te są bliskimi krewnymi 
kaczek. Są do nich zbliżone 
kształtem i podobnie się poru-
szają, jednak mają inaczej zbu-
dowany dziób. Dolna krawędź 
jest pokryta ostrymi, rogowymi 
ząbkami, zakrzywionymi do 
tyłu, a jego koniec jest haczy-
kowaty. Taka budowa dzioba 
umożliwia łapanie śliskich ryb 
i wodnych bezkręgowców. 
Nurogęsi nad Wisłą przebywają 
przez cały rok, ale najłatwiej  
je zauważyć zimą.
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ZIMA
Ze względu na dość szybki przepływ wód Wisła w zimie  
nie zamarza, o ile mrozy nie utrzymują się przez dłuższy czas. 
Rzeka przyciąga do Warszawy wiele dzikich zwierząt,  
które znajdują tu pożywienie i wodę. Na zimę przylatują  
ciekawe gatunki ptaków z dalekiej północy. Na śniegu  
łatwo znaleźć ślady obecności dzików i lisów.

 
Śryż,  
kra i inne  
zjawiska
W spienionych wodach  
Wisły często powstają  
bąbelkowate zawiesiny.  
Zimą, wskutek silnego schło-
dzenia, przekształcają się one 
w ciekawą formę gąbczastego 
lodu – śryżu – który spływając  
w dużej ilości, tworzy tzw. ta- 
lerze lodowe. W zimowe dni 
Wisła pokryta takimi talerzami 
wygląda zjawiskowo i wydaje 
ciekawe odgłosy. Przy brze-
gach tworzy się ponadto lód 
brzegowy, który może zająć 
większe odcinki rzeki, gdy 
mróz długo się utrzymuje. 
Wówczas na Wiśle pojawia 
się pokrywa lodowa. Podczas 
odwilży lód pęka i łamie się  
na duże i małe fragmenty – kry. 
Płynąc z prądem, kry czasem 
się blokują lub zatrzymują  
na przeszkodach, tworząc  
zatory lodowe.

Dorosły bielik  
fot. Marcin Łukawski

Śmieszki
fot. Marcin Łukawski

Stado zimują-
cych gągołów
fot. Marcin Łukawski



 
Starorzecza
Na mapie Warszawy można 
dostrzec długie i wąskie zbior-
niki wodne położone w pobliżu 
rzeki, jak np. Jeziorko Czernia-
kowskie, jeziorko Wilanowskie 
czy Kamionkowskie. Są to sta-
rorzecza – fragmenty dawnego 
koryta Wisły, które zostały  
w przeszłości odcięte od nurtu  
i zamieniły się w jeziora.  
Panują tam inne warunki śro-
dowiskowe niż na rzece, gdzie 
woda szybko płynie, niosąc 
z sobą duże ilości osadów. 
Tutaj woda jest cieplejsza, 
bardziej przejrzysta i łagodna, 
co umożliwia rozwój roślinom 
wodnym, a drobnym organi-
zmom daje schronienie i szan-
sę na spokojne odchowanie 
młodych.

 
Powroty 
z zimowisk
Wiele ptaków spędza zimę 
poza Polską i wraca dopiero 
na wiosnę. Przeloty wiosenne 
trwają stosunkowo krótko  
w porównaniu z jesiennymi, 
gdyż ptaki spieszą się, aby za-
jąć dogodne terytoria lęgowe.  
Do powracających gatunków 
należą m.in. rybitwy białoczel-
ne i rzeczne, a także wiele 
małych ptaków śpiewających, 
które możemy spotkać nad 
brzegami Wisły, m.in. słowiki, 
pokrzewki czy drozdy. Więk-
szość ptaków przylatuje  
z południa Europy lub z Afryki. 
Na szczególną uwagę zasługu-
je dziwonia, która wyjątkowo 
powraca do nas z innego kie-
runku – z zimowisk w Indiach.

 
Pisklaki 
i podloty
Pisklęta ptaków dzielimy na 
gniazdowniki i zagniazdowniki. 
Gniazdowniki wykluwają się 
ślepe i łyse, przez pierwsze dni 
życia pozostają w gnieździe 
całkowicie zdane na opiekę 
rodziców. Nawet gdy już 
opuszczają gniazdo, muszą 
być dokarmiane i zwykle wciąż 
nie potrafią latać. Z uwagi na 
próby latania, które nieustan-
nie podejmują, nazywane są 
wówczas podlotami. Zagniaz-
downiki natomiast cechuje  
od początku samodzielność  
– wykluwają się pokryte  
puchem, z otwartymi oczami  
i już od pierwszych godzin  
życia same podążają za  
dorosłymi. Należą do nich  
m.in. kaczki, gęsi i kuraki.

 
Trele 
w łęgach
Na wiosnę lasy łęgowe pora-
stające brzegi Wisły przeista-
czają się w prawdziwą dżunglę. 
Drzewa i krzewy pokrywają się 
liśćmi, dno lasu bujnie porasta-
ją rośliny zielne. Pojawiają się 
pnącza, m.in. chmiel i kolczur-
ka klapowana. Dla ptaków  
jest to siedlisko bogate  
w kryjówki, miejsca lęgowe 
oraz wiele źródeł pokarmu. 
Wiosną łęgi rozbrzmiewają 
stukaniem dzięciołów i ptasim 
śpiewem. Głośne bębnienie 
dziobem w drzewa przez 
dzięcioły oraz śpiew ptaków 
mają ważne znaczenie. Mówią 
innym osobnikom tego sa-
mego gatunku: „Tu jest moje 
terytorium, nie zbliżaj się!”. 
Nasłuchując różnych głosów, 
można nauczyć się rozpozna-
wać poszczególne gatunki, 
np. słowika – po melodyjnej 
piosence, charakterystycznej 
dla nadrzecznych zarośli.

 
Gniazda 
na piasku
Na piaszczystych wyspach 
tworzących się w korycie rzeki 
niektóre gatunki ptaków zakła-
dają gniazda wyglądające jak 
dołki wygrzebane w piasku. 
Postępują tak m.in. mewy  
i rybitwy, które nad Wisłą two-
rzą spore kolonie lęgowe, 
trudno dostępne dla drapieżni-
ków i dzięki temu bezpieczne. 
W pobliżu Warszawy istnieją 
trzy rezerwaty przyrody (Wyspy 
Zawadowskie, Wyspy Świ-
derskie, Ławice Kiełpińskie), 
które chronią wyspy wiślane, 
stanowiące tereny lęgowe pta-
ków należących do gatunków 
rzadkich w skali europejskiej.

WIOSNA
Wiosną śnieg topnieje, na łąkach pojawiają się rośliny zielne, 
na drzewach – liście, wszystko budzi się do życia i kwitnie. 
Ptaki wracają z zimowisk, zaczynają łączyć się w pary  
i zajmować terytoria. W kwietniu i maju zakładają gniazda  
i wychowują pisklęta. Ssaki także wychowują swoje młode. 
Od początku kwietnia powraca żegluga na Wiśle  
– pojawiają się kajaki, łodzie, żaglówki i motorówki. 

 
Wezbrania 
wody
Stan wody w Wiśle podnosi 
się, gdy nadchodzi pora  
topnienia śniegów. Na prze-
łomie marca i kwietnia zwykle 
pojawiają się wiosenne wez-
brania, które niekiedy mogą 
się przekształcić w powódź, 
zagrażającą życiu ludzi i ich  
dobytkowi. Zagrożenie odczu-
wa się zwłaszcza w miejscach, 
gdzie międzywale rzeki (obszar 
pomiędzy wałami przeciw-
powodziowymi) jest dość 
wąskie, czyli m.in. w obrębie 
Warszawy. W tym okresie 
często wszystkie piaszczyste 
wyspy w korycie Wisły zakryte 
są wodą. Wezbrania jednak 
po kilku lub kilkunastu dniach 
przemijają i rzeka się uspokaja.

Samica 
krzyżówki  
z pisklęciem 
fot. Krzysztof Niedbała

Słowik
fot. z aplikacji „Ptaki  
Wisły Warszawskiej”

Pisklęta 
mewy siwej 
fot. Grzegorz Leśniewski

Rybitwa 
białoczelna 
fot. Maciej Szymański
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Statkiem 
po Wiśle
Pływanie po rzece daje możli-
wość innego spojrzenia na nią 
i dostrzeżenia, że pośrodku 
gwarnego miasta istnieje  
enklawa żywiołowej przyrody.  
Na letnich rejsach statkiem  
z przewodnikiem można  
podziwiać widoki Warszawy  
z perspektywy rzeki, posłu-
chać ciekawostek o przyro-
dzie, zagospodarowaniu  
brzegów, infrastrukturze  
rzecznej i historii terenów  
nadwiślańskich.

 
Janówka
W drugiej połowie czerwca  
na Wiśle zwykle występuje 
duże wezbranie wody, zwane 
Janówką lub Świętojanką  
– od święta, które jest ob- 
chodzone w tym czasie.  
W przeszłości Wisła wielo-
krotnie rozlewała się daleko 
poza swoje koryto, pokrywając 
wodą okoliczne zamieszkałe 
tereny. Pamiętna powódź  
w 1884 r. objęła swoim zasię-
giem m.in. Saską Kępę, Powi-
śle, Solec i część Pragi.  
Najpewniejszą barierą dla 
wody była i jest skarpa war-
szawska, wznosząca się miej-
scami na przeszło 20 m ponad 
koryto rzeki. Właśnie na tej 
skarpie na przełomie XIII  
i XIV w. założono Warszawę, 
czyli dzisiejsze Stare Miasto.

 
Brzegówki
Nasze najmniejsze i najskrom-
niej ubarwione jaskółki można 
zaobserwować nad Wisłą  
w pobliżu urwistych brzegów 
lub stromych ścian bulwarów 
warszawskich. W tych miej-
scach brzegówki zakładają 
gniazda – głębokie norki wy-
grzebane w ziemi, w których 
latem wychowują pisklęta. 
Gniazda są zwykle położone 
blisko siebie, a fragment brze-
gu podziurawiony otworami 
wlotowymi przypomina dursz-
lak. Największe kolonie nad 
Wisłą Warszawską liczą nawet 
ponad tysiąc par brzegówek.

 
Pierzenie 
ptaków
W lecie wiele ptaków wymienia 
pióra. Dorosłe osobniki, które 
do tej pory zajmowały się 
przede wszystkim wychowa-
niem piskląt, znów zaczynają 
dbać o siebie i inwestują  
w nowe upierzenie. Zwykle 
pióra są zrzucane stopniowo, 
a na ich miejsce wyrastają 
nowe. Jednak niektóre gatun-
ki – kaczki i łabędzie – tracą 
wszystkie pióra lotne naraz 
i przez około trzech tygodni 
nie są w stanie latać. Szukają 
wówczas bezpiecznych, odizo-
lowanych miejsc, np. chętnie 
przebywają na starorzeczach.

LATO
Lato jest porą roku, w której przyroda znów się uspokaja. 
Ptaki powoli kończą lęgi, ich pisklęta wychodzą z gniazd  
i uczą się samodzielnego życia, rośliny wydają owoce. 
Jaskółki i jerzyki chętnie przylatują nad Wisłę, żeby chwytać 
liczne tutaj owady latające i napić się wody prosto  
z powierzchni rzeki, lecąc tuż nad nią. Już w lipcu niektóre 
ciepłolubne ptaki przygotowują się do jesiennej wędrówki: 
zbierają się grupy i wspólnie żerują, by później razem 
odlecieć na zimowiska. 

 
Młoda 
czy stara?
Większość ptaków w pierw-
szym roku życia wygląda 
trochę inaczej niż osobniki 
dorosłe. Pisklęta szybko osią-
gają ostateczną wielkość, ale 
najczęściej ich ubarwienie jest 
nieco inne. Dobrze to widać  
na przykładzie mew. Osobniki 
dorosłe są czysto biało-szare, 
natomiast młodociane – ciem-
no plamkowane, najczęściej 
brązowoszare. Tak zwane duże 
mewy, czyli ptaki należące do 
kilku gatunków mew o najwięk-
szych rozmiarach, wybarwiają 
się w pełni dopiero w czwartym 
roku życia.

 
Korytarz 
ekologiczny
Dolina Wisły w okolicy War-
szawy widziana z lotu ptaka 
przypomina drogę lub długi 
korytarz. Z wyjątkiem odcinka 
centrum miasta, gdzie są 
betonowe bulwary, oba brzegi 
pokrywają zarośla i lasy łęgo-
we. Pas roślinności na prawym 
brzegu, ciągnący się niemal 
nieprzerwanie, umożliwia 
przemieszczanie się wzdłuż 
Warszawy dużym zwierzętom. 
Należą do nich m.in. dziki, sar-
ny, lisy, a nawet łosie, których 
ostoją jest pobliska Puszcza 
Kampinoska. Taki zielony szlak 
komunikacyjny dla zwierząt 
nazywamy korytarzem  
ekologicznym.

Mewy 
śmieszki 
fot. Ewa Kominek

Niemal  
zatopiona  
wiślana wyspa
fot. Ewa Kominek

Brzegówki
fot. Grzegorz Leśniewski
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Trasa 
migracji 
ptaków
Trasy migracji ptaków naj-
częściej przebiegają wzdłuż 
wybrzeży morskich oraz łańcu-
chów gór i rzek. Dolina Wisły 
wyznacza szlak migracji m.in. 
ptaków siewkowych, kaczek, 
kormorana i rybitw. Proble-
mem są przeszkody budowa-
ne przez człowieka, jak np. 
szklane fasady budynków albo 
mosty, mogące być przyczyną 
kolizji. W Warszawie, aby pod-
nieść widoczność lin podtrzy-
mujących konstrukcję mostu 
Siekierkowskiego, pomalowa-
no je na pomarańczowo.

 
Migracje
Jesienią wiele ptaków migruje 
na zimowiska nad Morze  
Śródziemne lub do Afryki.  
Nadrzeczne lasy łęgowe i łąki 
pustoszeją. Większość nie-
dużych ptaków śpiewających 
odlatuje, podobnie jak rybitwy  
i inne ptaki siewkowe. Jesien-
ne migracje są rozciągnięte 
w czasie, a niektóre gatunki 
wielokrotnie przystają na żero-
wiskach, gdzie odpoczywają  
i uzupełniają zapasy. Dolina  
Wisły to ważny szlak migra-
cyjny. Ptaki znajdują tu wiele 
miejsc dogodnych do odpo-
czynku i żerowania. Jesienią 
do Polski przylatują m.in. różne 
gatunki kaczek, jemiołuszki  
i pokaźne stada gawronów,  
aby tu spędzić zimę. 

 
Bobry
Wiosną bobry, nasze najwięk-
sze gryzonie, jedzą rośliny ziel-
ne i ścinają przede wszystkim 
niewielkie zarośla wierzbowe. 
Ścięte jesienią gałęzie wierzb 
bobry zatapiają pod wodą, 
przygotowując sobie spiżar-
nię na zimę. W poszukiwaniu 
odpowiedniego pożywienia 
bobry często wychodzą na 
brzeg, gdzie pozostawiają cha-
rakterystyczne ślady – tropy 
(czyli ślady stóp), wydeptane 
ścieżki oraz poobcinane lub 
poobgryzane drzewa i krzewy. 
Przygotowując się do zimy, po-
prawiają również swoje żere-
mia, w pobliżu których spędzą 
najbliższe, mroźne miesiące.

 
Czarny  
bez i inne 
owoce
Migracje są bardzo dużym 
wysiłkiem, szczególnie dla nie-
wielkich ptaków. Dlatego przed 
wyruszeniem na zimowisko 
m.in. pokrzewki i niektóre droz-
dy zmieniają dietę. Zamiast 
żywić się owadami i ziarnem, 
zjadają przede wszystkim 
słodkie owoce. Cukier w nich 
zawarty jest bardzo bogatym 
źródłem energii i może być 
łatwo zamieniony w tłuszcz  
– magazyn energii zużywanej  
w czasie długiego lotu. Małe 
ptaki potrafią zgromadzić 
zapasy tłuszczu kilkakrotnie 
zwiększające ich wagę.

JESIEŃ
Jesień to przede wszystkim okres przygotowań do zimy. 
Zwierzęta próbują zebrać zapasy jedzenia, a w swoim ciele 
odłożyć jak najwięcej tłuszczu. Ptaki masowo migrują  
na zimowiska – jedne odlatują z Polski na południe,  
inne przylatują do nas z północy. 
Październik to czas najniższych stanów wody w Wiśle, 
tzw. niżówek. Wówczas wynurzają się dodatkowe wyspy 
na rzece, a plaże powiększają o nowe tereny. Odsłonięte 
obszary stają się dobrym miejscem żerowania dla 
migrujących ptaków siewkowych. 
Liście drzew zaczynają się przebarwiać na jesienne kolory, 
dzięki czemu krajobraz nabiera niezwykłego uroku. Pogoda 
o tej porze roku bywa bardzo różna. Może się trafić złota 
polska jesień, a równie dobrze – jesienne słoty.

 
Kormorany
Kormorany na jesieni zbierają 
się w spore stada. Osobniki 
w stadzie nie tylko pilnują się 
nawzajem przed drapieżnika-
mi, lecz także wspólnie polują 
– część ptaków nurkuje do 
samego dna, wypłaszając ryby 
ku górze, a w tym czasie inne, 
pozostające na powierzchni, 
zajmują się ich wyłapywaniem. 
Po pewnym czasie ptaki  
zamieniają się miejscami  
i tym sposobem wszystkie 
mają szansę się najeść.  
Po polowaniu kormorany 
muszą wysuszyć skrzydła, 
gdyż ich pióra nasiąkają wodą 
w czasie nurkowania. Z tego 
powodu często można je 
obserwować, kiedy siedzą na 
piasku lub konarze, z szeroko 
rozpostartymi skrzydłami.

 
Opadające 
liście
Drzewa i krzewy przygotowują 
się do zimowego odpoczynku. 
Liście powoli zmieniają kolor  
z zielonego na czerwony lub 
żółty i opadają. W nadrzecz-
nych lasach łęgowych zmienia 
się pejzaż – niewiele pozostaje 
z bujnej i trudnej do przebycia 
gęstwiny, która latem przypo-
mina dżunglę. Opadłe liście 
tworzą naturalną izolację  
cieplną dla jaj czy larw owa-
dów, a także dla większych 
zwierząt, np. jeży, które  
dzięki temu mogą przetrwać 
zimowe mrozy.
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