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1. WSTĘP

Raport zawiera dane zebrane w okresie 01.01.2011 – 30.09.2011 r. w ramach monitoringu 

ornitologicznego  przeprowadzonego  w  ramach  działania  E3  projektu  Life  +  Nature 

LIFE09/NAT/PL/000264  OCHRONA  SIEDLISK  KLUCZOWYCH  GATUNKÓW 

PTAKÓW DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY W WARUNKACH INTENSYWNEJ PRESJI 

AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ. W wyniku długiego oczekiwania na aneks do umowy 

partnerskiej  między  beneficjentem  koordynującym  (m.  st.  Warszawa)  a  beneficjentem 

stowarzyszonym  (Stowarzyszenie  Stołeczne  Towarzystwo  Ochrony  Ptaków)  wynikła 

konieczność  ponoszenia  bieżących  kosztów  prowadzonego  monitoringu  ze  środków 

własnych.  Postanowiono, że nie można zaniechać prac z uwagi na specyfikę biologii ptaków. 

Ornitolodzy  zaangażowani  w  prace  terenowe  wykonywali  je  zatem  bez  gratyfikacji  przy 

użyciu  własnego  sprzętu  ornitologicznego,  jednocześnie  godząc  się  na  otrzymanie 

wynagrodzenia w okresie późniejszym. 

W związku z powyższym, w okresie sprawozdawczym od 01.01.2011 do 30.09.2011 zebrano 

jedynie  najważniejsze  informacje,  potrzebne  do  płynnego  kontynuowania  monitoringu  w 

latach następnych bez ponoszenia dużych strat, które pojawiłyby się w przypadku zaniechania 

liczeń  w  obecnym  okresie  sprawozdawczym.  W  ramach  okrojonych  działań  projektu 

skupiono się na zebraniu najważniejszych i kluczowych danych dotyczących gatunków celu 

pierwszego  oraz  celu  drugiego,  jednak  przede  wszystkim  rybitwy  rzecznej  oraz  rybitwy 

białoczelnej. Z powodu braku bieżącego finansowania nie udało się zebrać wszystkich danych 

potrzebnych do sporządzenia pełnego raportu z monitoringu. 

2. TEREN BADAŃ

Monitoring prowadzony w omawianym okresie sprawozdawczym znajduje się w granicach 

Obszaru  Specjalnej  Ochrony  Ptaków  Natura  2000  Dolina  Środkowej  Wisły.  Badania  w 

sezonie zimowym zostały wykonane na 32-kilometrowym fragmencie OSOP,  znajdującym 

się pod wpływem oddziaływania aglomeracji Warszawskiej. Na południu w granicach tego 

obszaru badań znalazł się fragment rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie (ok. 1 km biegu 

rzeki), zaś na północy fragment rezerwatu Ławice Kiełpińskie (ok. 1 km biegu rzeki). 

Liczenia ptaków w sezonie lęgowym zostały wykonane podczas spływów łodzią na odcinku 

od miejscowości Gassy na 488 km biegu rzeki (rezerwat Wyspy Świderskie) do zachodnich 
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granic  rezerwatu  Ławice  Kiełpińśkie.  W obrębie  obszaru  badań  znalazły  się  3  rezerwaty 

przyrody: Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie i Ławice Kiełpińskie. 

3. METODYKA INWENTARYZACJI

3.1 GATUNKI OBJĘTE MONITORINGIEM

Gatunki ptaków objęte monitoringiem przedstawia tabela 1.

Tabela 1. 

Numer 
gatunku Gatunek (nazwa naukowa) Gatunek (nazwa polska

A002 Gavia arctica nur czarnoszyi

A004 Tachybaptus ruficollis perkozek

A005 Podiceps cristatus perkoz dwuczuby

A006 Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi

A008 Podiceps nigricollis zausznik

A021 Botaurus stellaris bąk

A022 Ixobrychus minutus bączek

A023 Nycticorax nycticorax ślepowron

A027 Egretta alba czapla biała

A028 Ardea cinerea czapla siwa

A030 Ciconia nigra bocian czarny

A031 Ciconia ciconia bocian biały

A036 Cygnus olor łabędź niemy

A038 Cygnus cygnus łabędź krzykliwy

A039 Anser fabalis gęś zbożowa

A041 Anser albifrons gęś białoczelna

A043 Anser anser gęgawa

A044 Branta canadensis bernikla kanadyjska

A048 Tadorna tadorna ohar

A050 Anas penelope świstun

A051 Anas strepera krakwa

A052 Anas crecca cyraneczka

A053 Anas platyrhynchos krzyżówka

A054 Anas acuta rożeniec

A055 Anas querquedula cyranka

A056 Anas clypeata płaskonos

A058 Netta rufina hełmiatka

A059 Aythya ferina głowienka

A061 Aythya fuligula czernica

A062 Aythya marila ogorzałka

A064 Clangula hyemalis lodówka

A065 Melanitta nigra markaczaka

A066 Melanitta fusca uchla

A067 Bucephala clangula gągoł
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A068 Mergus albellus bielaczek

A069 Mergus serrator szlachar

A070 Mergus merganser nurogęś

A073 Milvus migrans kania czarna

A075 Haliaeetus albicilla bielik

A081 Circus aeruginosus błotniak stawowy

A082 Circus cyaneus błotniak zbożowy

A084 Circus pygargus błotniak łąkowy

A091 Aquila chrysaetos orzeł przedni

A094 Pandion haliaetus rybołów

A096 Falco tinnunculus pustułka

A103 Falco peregrinus sokół wędrowny

A118 Rallus aquaticus wodnik

A119 Porzana porzana kropiatka

A120 Porzana parva zielonka

A123 Gallinula chloropus kokoszka

A125 Fulica atra łyska

A127 Grus grus żuraw

A130 Haematopus ostralegus ostrygojad

A131 Himantopus himantopus szczudłak

A132 Recurvirostra avosetta szablodziób

A133 Burhinus oedicnemus kulon

A136 Charadrius dubius sieweczka rzeczna

A137 Charadrius hiaticula sieweczka obrożna

A139 Charadrius morinellus mornel

A140 Pluvialis apricaria siewka złota

A141 Pluvialis squatorola siewnica

A142 Vanellus vanellus czajka

A143 Calidris canutus biegus rdzawy

A144 Calidris alba piaskowiec

A145 Calidris minuta biegus malutki

A146 Calidris temminckii biegus mały

A147 Calidris ferruginea biegus krzywodzioby

A149 Calidris alpina biegus zmienny

A150 Limicola falcinellus biegus płaskodzioby

A151 Philomachus pugnax batalion

A152 Lymnocryptes minimus bekasik

A153 Gallinago gallinago kszyk 

A153 Gallinago media dubelt

A155 Scolopax rusticola słonka

A156 Limosa limosa rycyk

A158 Numenius phaeopus kulik mniejszy

A160 Numenius arquata kulik wielki

A161 Tringa erythropus brodziec śniady
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A162 Tringa totanus krwawodziób

A163 Tringa stagnatilis brodziec pławny

A164 Tringa nebularia kwokacz

A165 Tringa ochropus samotnik

A166 Tringa glareola łęczak

A168 Actitis hypoleucotos brodziec piskliwy

A169 Arenaria interpres kamusznik
A170 Phalaropus lobatus pładkonóg szydłodzioby

A176 Larus melanocephalus mewa czarnogłowa

A177 Larus minutus mewa mała

A183 Larus fuscus mewa żółtonoga

A187 Larus marinus mewa siodłata

A190 Sterna caspia rybitwa wielkodzioba

A193 Sterna hirundo rybitwa rzeczna

A195 Sternula albifrons rybitwa białoczelna

A196 Chlidonias hybridus rybitwa białowąsa

A197 Chlidonias niger rybitwa czarna

A198 Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła

A229 Alcedo atthis zimorodek

A249 Riparia riparia brzegówka

A270 Luscinia luscinia słowik szary

A336 Remiz pendulinus remiz

A371 Carpodacus erythrinus dziwonia

A375 Plectrophenax nivalis śnieguła

A391 Phalacrocorax carbo sinensis kormoran czarny podgatunku sinensis

3.2 MONITORING W SEZONIE ZIMOWYM

1. Gatunki odbywające lęgi w korycie rzeki 

Podstawą metodyki jest Państwowy Monitoring Środowiska: Monitoring ptaków wodnych, 

realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony  Środowiska.

OBSZAR  BADAŃ:  Obszar  działania  projektu  w  granicach  administracyjnych  m.st. 

Warszawy. 

ZAKRES GATUNKÓW: Wszystkie gatunki wymienione w tabeli 1.
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TERMIN I CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI: 

Kontrole terenowe odbyły się w odstępie 2 tygodni:

 10 lutego 2011 roku na odcinku 515–529 km

 24 lutego 2011 roku na odcinku 498–507 km

 25 lutego 2011 roku na odcinku508 –529 km

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  KONTROLI:  Kontrola  polegała  na  przejściu  badanego 

odcinka prawym brzegiem rzeki.  Obserwacje prowadzono przy użyciu sprzętu optycznego 

(lornetek).   Podczas kontroli  terenowej obserwowane ptaki  notowano na mapach lub przy 

użyciu urządzenia GPS z podaniem gatunku, liczebności oraz określeniem płci i wieku oraz, 

w  razie  możliwości,  także  zachowania  ptaków  (np.  żerowanie).  Zanotowano  dokładnie 

koncentracje ptaków oraz szczegółowo skontrolowano miejsca, które nie są dobrze widoczne 

z brzegu (port Żerański, wyspy przy moście Gdańskim).

SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH: Wszystkie obserwacje nanoszone zostały na mapy 

lub urządzenie GPS. Stosowano powszechnie używane skróty nazw gatunkowych. W ramach 

prac kameralnych zebrane dane zostały zgromadzone i opracowane przy użyciu programu w 

technologii  GIS.  Analizy  i  wszelkie  prace  w  środowisku  GIS  wykonywane  były  na 

oprogramowaniu  open  source,  za  pomocą  programu  Quantum  GIS  ver.1.7.1 .  Dane 

wprowadzono do bazy danych GIS w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich „1992” 

(EPSG: 2180). Dane wektorowe zapisane zostały w formacie ESRI Shapefile, jako poligony 

odpowiadające powierzchnią kolejnym kilometrom biegu rzeki Wisły.

Baza danych składa się z atrybutu „KM”, którego wartość oznacza numer kilometra rzeki, 

oraz  z  przypisanych  kolejnym kilometrom rzeki  liczebnościom obserwowanych  gatunków 

ptaków. Nazwy kolejnych kolumn oznaczają poszczególne gatunki, wg. następujących kodów 

(tabela  2  obejmuje  jedynie  gatunki  zaobserwowane  podczas  monitoringu  w  sezonie 

zimowym):

  Quantum GIS Development Team (2011) Quantum GIS Geographic Information System ver.1.7.1. Open Source Geospatial Foundation 
Project. http://qgis.osgeo.org
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Tabela 2

Kod (na-
zwa atry-
butu)

Gatunek

AIX SPO Aix sponsa karolinka
ANL Anas clypeata płaskonos
ANP Anas platyrhynchos krzyżówka
AR Ardea cinerea czapla siwa
AYF Aythya ferina głowienka
BC Bucephala clangula gągoł
CY Cygnus olor łabędź niemy
HA Haliaeetus albicilla bielik
LAA Larus argentatus sensu lato mewa z grupy mew srebrzystych
LAC Larus canus mewa siwa
LAR Larus ridibundus mewa śmieszka
LAR FUS Larus fuscus mewa żółtonoga
MEM Mergus merganser nurogęś
MER ALB Mergellus albellus bielaczek
MES Mergus serrator szlachar
PCA Phalacrocorax carbo kormoran

3.3. MONITORING W SEZONIE LĘGOWYM

1. Gatunki odbywające lęgi w korycie rzeki 

Na podstawie: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. 

Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa

OBSZAR BADAŃ: obszar działania projektu w granicach administracyjnych m.st. Warszawy 

oraz przyległych rezerwatach przyrody, tj. Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie, Ławice 

Kiełpińśkie

ZAKRES GATUNKÓW: Wszystkie gatunki wymienione w tabeli 1. 

TERMIN I CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI: 

Kontrole były wykonywane w odstępie ok. 1 miesiąca w dniach:

 03.06.2011 – część południowa obszaru projektu na odcinku 488–511 km

 10.06.2011 – część północna obszaru projektu na odcinku 511–538 km

 05.07.2011 – część południowa obszaru projektu na odcinku 488–511 km

Nie  przeprowadzono  drugiej  kontroli  północnej  części  obszaru  projektu  z  powodu 

postępującej  fali  powodziowej  uniemożliwiającej  bezpieczne  poruszanie  się  po  Wiśle. 
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Ponadto  wszystkie  miejsca  wykorzystywane  przez  ptaki  w  części  północnej  zostały 

całkowicie zalane już  wieczorem 05.07.2011. Na mapach liczebności gatunków w kolejnych 

kilometrach biegu rzeki (załączniki  17-37),  ze względu na brak danych z lipca dla  części 

północnej, uwzględniono tylko dane z pierwszego liczenia (czerwcowego).

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  KONTROLI:  Kontrola  polegała  na  spłynięciu  korytem 

rzeki połączonym z obserwacjami łach piaszczystych i wysp trwałych. Nie przeprowadzono 

bezpośredniego  liczenia  gniazd  w  koloniach  ptaków,  bowiem  stwierdzono  wyklute  już 

pisklęta.  Kontrola  polegająca  na  liczeniu  gniazd  mogłaby  spowodować  straty  w  lęgach 

ptaków  objętych  projektem,  zatem  zdecydowano  się  na  modyfikację  działań.  Liczebność 

kolonii określono na podstawie długotrwałej, co najmniej 40-minutowej kontroli kolonii za 

pomocą sprzętu optycznego, w tym lunet o 20–60-krotnym powiększeniu.

Ponadto  prowadzono  obserwacje  wszystkich  gatunków  wymienionych  w  tabeli  1. 

przy użyciu sprzętu optycznego.  W każdej  kontroli  brało udział  od 2 do 3 osób. Podczas 

kontroli terenowej obserwowane ptaki notowano na mapach lub przy użyciu urządzenia GPS 

z podaniem gatunku, liczebności oraz określeniem płci i wieku. Ptakom wykazującym oznaki 

lęgowości  przypisano  kategorie  lęgowości  zgodnie  z  Polskim  Atlasem  Ornitologicznym 

(Sikora  i  in.  2007)  oraz  weedług  wskazań  monitoringowych  (Chylarecki  i  in.  2009). 

Notowaniu podlegały także zachowania ptaków. 

Liczba  par  brzegówki  została  ustalona  na  podstawie  liczenia  nor  gniazdowych  w 

koloniach tych ptaków, a liczebność ptaków blaszkodziobych – na podstawie obserwacji par 

ptaków lub rodzin (tj. osobników dorosłych z młodymi.) 

SPOSÓB  GROMADZENIA  DANYCH:  Wszystkie  obserwacje  nanoszono  na  mapy  lub 

urządzenie GPS. Stosowano powszechnie używane skróty nazw gatunkowych. W ramach prac 

kameralnych zebrane dane  zgromadzono i opracowano przy użyciu programu w technologii 

GIS. Podobnie jak w przypadku monitoringu w sezonie zimowym analizy i wszelkie prace w 

środowisku  GIS  wykonywane  były  za  pomocą  programu  Quantum  GIS  ver.1.7.1.  Dane 

wprowadzono do bazy danych GIS w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich „1992” 

(EPSG: 2180). Dane wektorowe zapisane zostały w formacie ESRI Shapefile, jako poligony 

odpowiadające powierzchnią kolejnym kilometrom biegu rzeki Wisły.

Baza danych składa się z atrybutu „KM”, którego wartość oznacza numer kilometra rzeki, 

oraz  z  przypisanych  kolejnym kilometrom rzeki  liczebnościom obserwowanych  gatunków 

ptaków. Nazwy kolejnych kolumn oznaczają poszczególne gatunki, wg. następujących kodów 
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(tabela  3  obejmuje  jedynie  gatunki  zaobserwowane  podczas  monitoringu  w  sezonie 

lęgowym):

Tabela 3

Kod (nazwa 
atrybutu)

Gatunek

AL Alcedo atthis zimorodek
ANC Anas crecca cyraneczka 
ANL Anas clypeata płaskonos
ANP Anas platyrhynchos krzyżówka
AR Ardea cinerea czapla siwa
CCN Ciconia nigra bocian czarny
CD Charadrius dubius sieweczka rzeczna
CH Charadrius hiaticula sieweczka obrożna
CHY Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa
CN Chlidonias niger rybitwa czarna
D Delichon urbicum oknówka
EGA Egretta alba czapla biała
K Riparia riparia brzegówka
LAA Larus argentatus sensu lato mewa z grupy mew srebrzystych
LAC Larus canus mewa siwa
LAR Larus ridibundus mewa śmieszka
LAR_FUS Larus fuscus mewa żółtonoga
MEM Mergus merganser nurogęś
PCA Phalacrocorax carbo kormoran
PH Philomachus pugnax batalion

PON Podiceps nigricollis zausznik
STA Sternula albifrons rybitwa białoczelna
STH Sterna hirundo rybitwa rzeczna
TRG Tringa glareola łęczak
TRH Actitis hypoleucos brodziec piskliwy
TRI NEB Tringa nebularia kwokacz
TRO Tringa ochropus samotnik
W Vanellus vanellus czajka
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4. WYNIKI MONITORIGNU

4.1 SEZON ZIMOWY

A.  Opis występowania gatunków w podziale na rzędy, rodziny i rodzaje zawierający dane 

dotyczące liczności.

Podczas badań prowadzonych w sezonie zimowym stwierdzono ptaki należące do 4 rzędów, 5 

rodzin i 10 rodzajów systematycznych. Łącznie stwierdzono 16 gatunków (tab.2), w tym 14 

gatunków z wymienionych w formularzu B2c wniosku projektowego.

Tabela 2. Ptaki zaobserwowane w sezonie zimowym według układu systematycznego 
(Komisja Faunistyczna SO PTZool) 

Rząd Rodzina Rodzaj Gatunek
Anseriformes Anatidae kaczkowate  Anatidae sp. -
blaszkodziobe  Cygnus Cygnus olor łabędź niemy
  Aix Aix sponsa karolinka
  Anas Anas platyrhynchos krzyżówka
  Anas clypeata płaskonos
  Aythya Aythya ferrina głowienka

  
Bucephal
a Bucephala clangula gągoł

  Mergellus Mergellus albellus bielaczek
  Mergus Mergus serrator szlachar
   Mergus merganser nurogęś
Pelecaniformes 
pełnopłetwe

Phalacrocor
acidae kormorany

Phalacroc
orax Phalacrocorax carbo kormoran

Ciconiiformes 
brodzące Ardidae czaplowate Ardea Ardea cinerea czapla siwa

Acciptiriformes 
szponiaste Accipitridae jastrzębiowe

Haliaeetu
s Haliaeetus albicilla bielik

Charadriifromes Laridae mewy Larus Larus sp. -
siewkowe  Larus ridibundus mewa śmieszka
  Larus canus mewa siwa
  Larus fuscus mewa żółtoroga

   
Larus argentatus 
sensu lato

mewa z grupy mew 
srebrzystych

Najliczniejszym rzędem były blaszkodziobe. Stanowiły 65% liczebności całego zgrupowania 

ptaków.  Drugim w kolejności  rzędem były  siewkowe,  których  liczebność  wyniosła  33% 

całkowitej  liczebności  stwierdzonych  ptaków,  dając  łacznie  z  blaszkodziobymi  98% 

liczebności (tab.3)
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Tabela 3. Liczebności i udział % rzędów ptaków 

 w całym zgrupowaniu w sezonie zimowym 

Anseriformes n= 1653,5
blaszkodziobe udział%= 64,0%
Pelecaniformes n= 57
pełnopłetwe udział%= 2,0%
Acciptiriformes n= 6
szponiaste udział% = 0,5%
Charadriifromes n= 861
siewkowe udział%= 33,5%

Spośród  obserwowanych  gatunków  najliczniejszym  była  krzyżówka  (tab.  4)   Liczebność 

poszczególnych  gatunków  wahała  się  od  1  osobnika  w  ciągu  2  kontroli  w  przypadku 

karolinki, do średniej liczebności prawie 1200 osobników w przypadku krzyżówki. Spośród 

obserwowanych  ptaków  gatunkami  bardzo  mało  licznymi  były:  karolinka,  głowienka, 

bielaczek,  szlachar,  czapla  siwa  i  mewa  żółtonoga.  W  przypadku  bielika  mimo,  że 

obserwowano średnio 6 osobników na kontrolę, jego liczebność można uznać za wysoką.

Tabela 4. Liczebność poszczególnych gatunków ptaków w sezonie zimowym na całym 

obszarze badań.

Gatunek
Średnia 
liczebność

Anatidae sp. - 250
Cygnus olor łabędź niemy 16
Aix sponsa karolinka 0,5
Anas platyrhynchos krzyżówka 1184
Anas clypeata płaskonos 0,5
Aythya ferrina głowienka 3
Bucephala clangula gągoł 47,5
Mergellus albellus bielaczek 1,5
Mergus serrator szlachar 1
Mergus merganser nurogęś 149,5
Phalacrocorax carbo kormoran 55
Ardea cinerea czapla siwa 2
Haliaeetus albicilla bielik 6
Larus sp. - 60
Larus ridibundus mewa śmieszka 405,5
Larus canus mewa siwa 346,5
Larus fuscus mewa żółtonoga 2
Larus argentatus sensu 
lato

mewa z grupy mew 
srebrzystych 60
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B. Przegląd gatunków wraz z analizą obszaru występowania i charakterystyką zachowań

Blaszkodziobe - Anseriformes

Łabędź niemy Cygnus olor

Stwierdzany  w  dwóch  rejonach  –  południowym  (505  km)  oraz  północnym  (527–529). 

Łącznie podczas wszystkich kontroli zaobserwowano 31 osobników. Najliczniej występuje na 

odcinkach północnych. Chętnie korzysta z pokarmu pochodzenia antropogenicznego, jednak 

stwierdzone  stałe  miejsce  dokarmiana  przez  ludzi  występuje  jedynie  w pobliżu  kolektora 

tarchomińskiego. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 1.

Karolinka Aix sponsa

Pojedynczy  osobnik  został  stwierdzony  w  porcie  żerańskim.  Była  to  dorosła  samica. 

Karolinka  jest  gatunkiem  północno  amerykańskim,  sprowadzonym  do  Polski  jako  ptak 

ozdobny. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 2.

Krzyżówka Anas platyrhynchos

Najliczniejsza kaczka w sezonie zimowym,  jednak stwierdzana głównie od km 510 w dół 

rzeki. Wykorzystuje rzekę bardzo nie równomiernie, tworząc wyraźne zgrupowania na 516, 

517 i 524 km. rzeki. Są to odpowiednio: rejony mostu Gdańskiego, gdzie w okolicach stałych 

wysp chętnie przebywa oraz żeruje, oraz okolice kolektora młocińskiego – miejsca zrzutu 

ciepłej  wody  oraz  ścieków  do  rzeki.  Mimo  że  jest  zdecydowanym  dominantem  w 

zgrupowaniu ptaków zimujących na Wiśle, nie została zaobserwowana aż na 14 km biegu 

rzeki. Łącznie, podczas wszystkich kontroli stwierdzono 2293 osobniki. Mapa oraz tabela z 

liczebnością znajduje się w załączniku 3.

Płaskonos Anas clypeata

Pojedynczy osobnik stwierdzony podczas jednej kontroli na 517 km rzeki. Przebywał razem z 

dużym stadem  krzyżówek. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 4.

Głowienka Athya ferina

Stwierdzono 5 samców i 1 samicę podczas jednej kontroli. Ptaki przebywały w porcie 

żerańskim (521 km) w zgrupowaniu razem z krzyżówkami. Mapa oraz tabela z liczebnością 

znajduje się w załączniku 5.
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Gągoł Bucephala clangula

Łącznie  podczas  wszystkich  kontroli  stwierdzono  90  osobników.  Ptaki  przebywały  w 

niewielkich stadach (największe liczyło 21 osobników) na różnych odcinakach rzeki, jednak 

preferowały  odcinki  północne.  Najliczniejszy  na  524  oraz  518  km.  Mapa  oraz  tabela  z 

liczebnością znajduje się w załączniku 6.

Bielaczek Mergellus albellus

Bardzo nieliczny. Stwierdzono zaledwie 3 osobniki (2 samce oraz 1 samicę) na północnym, 

528 km rzeki. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 7.

Szlachar Mergus serrator

Bardzo nieliczny.  Stwierdzono pojedynczego osobnika (dorosły samiec)  na 506 km biegu 

rzeki. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 8.

Nurogęś Mergus merganser

Najliczniejszy po krzyżówce gatunek z rzędu blaszkodziobych. Podczas wszystkich kontroli 

stwierdzono łącznie 239 osobników. Gatunek ten charakteryzował się największą frekwencją 

występowania (25 z 32 km biegu rzeki). Rozmieszczony był dość równomiernie, lecz także 

dało się zauważyć pewne preferencje w wyborze miejsca przebywania na korzyść odcinków 

północnych.   Najliczniejszy  na  kilometrach  524  i  511.  Mapa  oraz  tabela  z  liczebnością 

znajduje się w załączniku 9.

Pełnopłetwe Pelecaniformes

Kormoran czarny – Phalacrocorax carbo

Podczas wszystkich kontroli stwierdzono łącznie 84 osobniki. Najliczniejszy na odcinku 522. 

Największe  zaobserwowane stado liczyło  12 osobników. Mapa oraz tabela  z  liczebnością 

znajduje się w załączniku 10.

Brodzące Ciconiiformes

Czapla siwa Ardea cinerea

Stwierdzono jedynie 2 osobniki tego gatunku, na odcinkach 500 i 506. Mapa oraz tabela z 

liczebnością znajduje się w załączniku 11.
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Szponiaste Accipitriformes

Bielik Haliaaetus albicilla

Stwierdzono 13 osobników, z czego 5 dotyczyło obserwacji ptaków w dorosłych, w szacie 

adulturalnej, a 8 ptaków w szatach subadulturalnych lub immaturalnych. Ponieważ w dużej 

mierze poluje na ptaki blaszkodziobe, stwierdzany najliczniej w miejscach ich koncentracji, tj 

na północnych odcinkach badanego obszaru.  Aż 12 z  13 osobników stwierdzono podczas 

drugiej kontroli. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 12.

Siewkowe Charadriiformes

Mewa śmieszka Larus ridibundus

Najliczniejsza mewa zimująca na obszarze badań. Podczas wszystkich kontroli stwierdzono 

629 osobników. Najliczniejsza była na 512 i 523 km, tj. w miejscach intensywnego żerowania 

– kolektorze ogólnospławnym oraz kolektorze młocińskim. Największe zgrupowanie liczyło 

220  osobników.  W  zasadzie  nie  występowała  powyżej  510  km.  Mapa  oraz  tabela  z 

liczebnością znajduje się w załączniku 13.

Mewa siwa Larus canus

Druga pod względem liczebności  mewa.  Podczas wszystkich  kontroli  stwierdzono łącznie 

525 osobników. Najliczniejsza na 510 i 523 km., jednak stada po 100 i więcej osobników 

stwierdzono  w  3  lokalizacjach:  510,  515  i  523  km.  rzeki.  Nie  stwierdzono  ani  jednego 

osobnika powyżej 510 km. rzeki. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 

14.

Mewa żółtonoga Larus fuscus

Jedynie 2 obserwacje osobników w szacie immaturalnej (na 504 i 510 km. rzeki). Mapa oraz 

tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 15.

Mewy z grupy mew srebrzystych – Larus argentatus sensu lato

Łącznie  zaobserwowano  80  osobników.  Największe  koncentracje  liczyły  30  osobników, 

stwierdzone na 510 i 523 km. rzeki. Podobnie jak inne mewy, praktycznie nie występowała na 

odcinkach powyżej 510 km. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 16.
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C. Preferencje ptaków w wyborze miejsca zimowania

Ptaki  podczas  zimowania  preferowały  odcinki  położone  poniżej  510  km.  (ryc.1).   Na 

większości  odcinków  liczebność  nie  przekraczała  kilkudziesięciu  osobników  wszystkich 

gatunków,  jednak  na  7  odcinkach  stwierdzono  ponad  200  osobników  (tab.  5).  Nie  na 

wszystkich  odcinkach  gdzie  ptaki  stwierdzane  były  licznie,  dominowały  gatunki  z  rzędu 

blaszkodziobych.  Na odcinkach 510, 512, 515 i  523 dominantami  były  mewy.  Jednak na 

pozostałych odcinkach to właśnie blaszkodziobe były najliczniejsze. 

Można wyróżnić aż 8 odcinków na których ptaki przebywają w większej liczbie. Miejscami, 

które wydają się dla ptaków szczególnie atrakcyjne są kolektory (ogólnospławne i ściekowe), 

poza tym miejsca możliwego schronienia, takie jak wyspy w na 516 i 517 km rzeki. 
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Rycina 1. Średnia liczebność ptaków na poszczególnych odcinkach rzeki w sezonie zimowym
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Tabela 5. Średnie liczebności ptaków według rzędów na poszczególnych odcinkach rzeki w 

sezonie zimowym

 Km Blaszkozdziobe Pełnopłetwe Siewkowe Szponiaste Suma
498 0 0 0 0 0
499 4 0 0 0 4
500 0 1 0 0 1
501 2 0 0 0 2
502 0 0 0 0 0
503 6 3 0 1 10
504 6 5 2 1 14
505 9 6 0 0 15
506 3 1 0 0 4
507 11 6 0 0 17
508 3 0 0 0 3
509 0 0 0 0 0
510 0 2 231 0 233
511 28 0 8 0 36
512 63 2 154 0 219
513 3 1 1 0 5
514 4 1 24 0 29
515 32,5 4 107,5 0,5 144,5
516 161,5 2,5 74,75 0,5 239,25
517 396,5 0,5 0 0 397
518 35,5 0,5 0 0 36
519 3 0 0 0 3
520 1 0 0 0 1
521 28 1 10,75 0 39,75
522 5,5 9 0 0 14,5
523 57,5 0 245,5 1 304
524 322,5 0 0 0,5 323
525 70,5 1 0 0 71,5
526 12,5 0 0 0 12,5
527 67,5 3,5 2,5 0,5 74
528 48 6,5 0 1 55,5
529 269,5 0,5 0 0 270

suma 1653,5 57 861 6 2577,5

Tabelaryczne zestawienia średniej liczebności poszczególnych gatunków dla poszczególnych 

odcinków rzeki (w podziale na 1 km. odcinki) umieszczono zostały zamieszczone na mapach 

obrazujących rozmieszczenie ptaków w przestrzeni, które stanowią załączniki nr 1–16 

4.2 SEZON LĘGOWY

A.  Opis występowania gatunków w podziale na rzędy, rodziny i rodzaje zawierający dane 

dotyczące liczności.
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Podczas kontroli w sezonie lęgowym stwierdzono 28 gatunków ptaków, należących do 18 

rodzajów, 10 rodzin i 7 rzędów (tab. 6). Najwięcej gatunków należało do rzędu siewkowe. 

Spośród  gatunków  wymienionych  w  formularzu  B2c  stwierdzono  24.  Liczebność 

poszczególnych gatunków wahała się od 1 do prawie 1400 osobników (tab.7).

Tabela 6. Zaobserwowane gatunki ptaków w sezonie lęgowym w układzie systematycznym

      

Rząd Rodzina Rodzaj Gatunek

Anseriformes Anatidae Kaczkowate Anas Anas crecca cyraneczka 

Blaszkodziobe    Anas platyrhynchos krzyżówka

    Anas clypeata płaskonos

   Mergus Mergus merganser nurogęś

Podicipediformes 
Perkozy Podicipedidae  Podiceps Podiceps nigricollis zausznik

Pelecaniformes
Phalacrocoracid
ae

Kormoranowat
e

Phalacrocor
ax Phalacrocorax carbo kormoran

Pełnopłetwe

Ciconiiformes Ardidae Czaplowate Egretta Egretta alba czapla biała

Brodzące   Ardea Ardea cinerea czapla siwa

Ciconiidae bociany Ciconia Ciconia nigra bocian czarny

Charadriifromes Charadriidae siewkowate Charadrius Charadrius dubius sieweczka rzeczna

Siewkowe   Charadrius hiaticula
sieweczka 
obrożna

   Vanellus Vanellus vanellus czajka

 Scolopacidae bekasowate
Philomachu
s Philomachus pugnax batalion

    Tringa nebularia kwokacz

    Tringa ochropus samotnik

    Tringa glareola łęczak

   Actitis Actitis hypoleucos brodziec piskliwy

 Laridae Mewy Larus Larus ridibundus mewa śmieszka

    Larus canus mewa siwa

    Larus fuscus mewa żółtoroga

   

 Larus argentatus 
sensu lato

mewy z grupy 
mew srebrzystych

   Sterna Sterna hirundo rybitwa rzeczna

   Sternula Sterna albifrons rybitwa białoczelna

   Chlidonias Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa

    Chlidonias niger rybitwa czarna

Coracciformes 
Kraskowe Alcedinidae zimorodki Alcedo Alcedo atthis zimorodek

Passeriformes Hirundinidae jaskółki Riparia Riparia riparia brzegówka

Wróblowe   Delichon Delichon urbicum oknówka
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Tabela 7. Liczebności poszczególnych ptaków na kolejnych kontrolach w sezonie lęgowym

  Liczebność 
Gatunek Kontrola 1 Kontrola 2

Anas crecca cyraneczka 0 7
Anas platyrhynchos krzyżówka 489 33
Anas clypeata płaskonos 1 0
Mergus merganser nurogęś 15 3
Podiceps nigricollis zausznik 1 0
Phalacrocorax carbo kormoran 43 3
Egretta alba czapla biała 0 3
Ardea cinerea czapla siwa 17 3
Ciconia nigra bocian czarny 2 0
Charadrius dubius sieweczka rzeczna 37 55
Charadrius hiaticula sieweczka obrożna 2 18
Vanellus vanellus czajka 2 15
Philomachus pugnax batalion 2 2
Tringa nebularia kwokacz 0 1
Tringa ochropus samotnik 0 1
Tringa glareola łęczak 0 6
Actitis hypoleucos brodziec piskliwy 9 41
Larus ridibundus mewa śmieszka 1390 389
Larus canus mewa siwa 104 88
Larus fuscus mewa żółtonoga 0 1

Larus argentatus sensu 
lato

mewy z grupy mew 
srebrzystych 37 121

Sterna hirundo rybitwa rzeczna 325 169
Sternula albifrons rybitwa białoczelna 44 35
Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa 7 0
Chlidonias niger rybitwa czarna 1 1
Alcedo atthis zimorodek 0 1
Riparia riparia brzegówka 735* 545*
Delichon urbicum oknówka 210* 210*

*podano liczbę stwierdzonych gniazd/norek

B. Przegląd gatunków wraz z analizą obszaru występowania i charakterystyką zachowań

Gatunki celu pierwszego

Rybitwa rzeczna   Sterna hirundo  

1. Ogólna liczebność

Rybitwa rzeczna jest  jedną z dwóch i  zarazem najliczniejszą lęgową rybitwą na badanym 

obszarze.  Łączna  liczebność  osobników  podczas  pierwszej  i  drugiej  kontroli  wyniosła 

odpowiednio 325 i 169. Podczas obu kontroli, liczebność  ptaków na odcinku położonym na 

południe  od  granic  administracyjnych  miasta,  wynosiła  aż  85%.  Są  to  tereny  dwóch 

sąsiadujących ze sobą rezerwatów przyrody. Aż 60 % osobników stwierdzono na 497 km tj. 
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na terenie rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie.  W granicach administracyjnych m.st. 

Warszawy zaobserwowano w kolejnych kontrolach odpowiednio 41 i 25 osobników, z czego 

w  obszarze  ściśle  miejskim,  tj  pomiędzy  Mostem  Siekierkowskim  a  Mostem  Grota 

Roweckiego odpowiednio w kontrolach 20 i 1 osobnika. Na odcinkach północnych, w tym w 

rezerwacie  Ławice  Kiełpińskie  stwierdzono  zaledwie  18  osobników  podczas  pierwszej 

kontroli. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 17

2. Kolonie lęgowe

Podczas badań stwierdzono obecność 9 kolonii lęgowych. Wszystkie kolonie, za wyjątkiem 1 

gniazda położonego na 536 km.,  zlokalizowane były pomiędzy 488 a 500 km biegu rzeki 

(tab.  8).  W  4  lokalizacjach  stwierdzono  zaledwie  1  lub  2  pary.  Aż  128  ze  139  par 

zlokalizowało  gniazda  na  obszarze  rezerwatów  przyrody.  Także  najliczniejsze  z  kolonii 

stwierdzono w granicach rezerwatów.  

Tabela 8. Liczebność i położenie 
kolonii lęgowych rybitwy rzecznej

Rezerwat
W granicach m. st. 

Warszawy km l.par
WŚ nie 488 5
WŚ nie 489 15
WŚ nie 490 1
WZ nie 490 25
WZ nie 495 1
WZ nie 497 80

- tak 498 2
- tak 499 1
- tak 500 8

ŁK nie 536 1
suma 139

WŚ - Rezerwat Wyspy Świderskie
WZ - Rezerwat Wyspy Zawadowskie
ŁK - Rezerwat Ławice Kiełpińskie

W  przeciwieństwie  do  roku  2010,  rybitwa  rzeczna  założyła  lęgi  w  granicach 

administracyjnych  m.  st.  Warszawy   (dane  własne  Stołecznego  Towarzystwa  Ochrony 

Ptaków 2010). Na taki stan rzeczy wpłynął wyjątkowo niski stan wody wiosną i latem 2011 

roku, dzięki któremu zostały odsłonięte nawet bardzo niewysokie łachy piaszczyste. Kolonie 

położone w granicach miasta są zlokalizowane w bezpośredniej bliskości rezerwatu Wyspy 

Zawadowskie.  Położona  najbardziej  na  północ  kolonia  (500  km)  znajduje  się  tuż  przed 

zwężeniem koryta rzeki rozpoczynającym się na 501 km. W związku z powyższym nie ma w 
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zasadzie możliwości, aby kolejne kolonie, niezależnie od poziomu wody w czasie wiosny i 

lata,  mogły w przyszłości w naturalny sposób pojawić się na odcinkach od 500 w dół rzeki. 

Stwierdzono zaledwie jedną parę lęgową na obszarze rezerwatu Ławice Kiełpińskie. 

Najbliżej położone kolonie na tym terenie w roku 2011 zlokalizowane była ok. 2,5 km od 

granic  rezerwatu  (dane  własne  Stołecznego  Towarzystwa  Ochrony Ptaków),  przy  granicy 

rezerwatu Kępy Kazuńskie.

Rybitwa białoczelna   Sternula albifrons  

Rybitwa  białoczelna,  podobnie  jak  rybitwa  rzeczna,  zakłada  kolonie  lęgowe  na  łachach 

piaszczystych w nurcie przeważnie dużych rzek. Często tworzy mieszane kolonie z rybitwą 

rzeczną, składa jednak jaja zazwyczaj na obrzeżach takich kolonii, w większym rozproszeniu 

niż rybitwa rzeczna. 

1. Ogólna liczebność

Rybitwa białoczelna jest znacznie mniej licznym gatunkiem. Łączna liczebność osobników 

(bez  uwzględnienia  kategorii  lęgowej)  podczas  pierwszej  i  drugiej  kontroli  wyniosła 

odpowiednio 44 i 35. Osobniki przebywające poza granicami miasta na południu stanowiły 

odpowiednio  80%  i  60%  wszystkich  zaobserwowanych  ptaków.  Na  obszarze  typowo 

miejskim, pomiędzy mostami Siekierkowskim na południu i Grota Roweckiego na północy 

stwierdzono w obu kontrolach po zaledwie 2 osobniki. Były to ptaki żerujące, nie wykazujące 

oznak lęgowości.  W północnej części obszaru badań, podczas pierwszej kontroli stwierdzono 

zaledwie 4 osobniki, w tym 3 osobniki w rezerwacie Ławice Kiełpińskie. Mapa oraz tabela z 

liczebnością znajduje się w załączniku 18.

2. Kolonie lęgowe

Podczas  badań  stwierdzono  5  kolonii  lęgowych,  wszystkie  zlokalizowane  były  na 

południowych odcinkach obszaru badań (tab.9). Były to niewielkie kolonie, do 9 par.  16 z 21 

par gniazdowało na obszarze rezerwatów przyrody. W związku z niskim stanem wody, ptaki 

założyły kolonie na łasze w granicach administracyjnych m.st. Warszawy. Jest to najbardziej 

na  północ  położona  kolonia  na  obszarze  badań.  W  rezerwacie  Ławice  Kiełpińskie  nie 

stwierdzono gniazdowania tego gatunku, a najbliżej położona kolonia znajduje się ok. 2,5 km 

od granic obszaru. 
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Tabela 9. Liczebność i położenie 
kolonii lęgowych rybitwy białoczelnej

Rezerwat W granicach m.st. Warszawy km l.par
WŚ nie 488 9
WŚ nie 490 3
WZ nie 495 3
WZ nie 498 1

- tak 500 5
suma 21

WŚ - Rezerwat Wyspy Świderskie
WZ - Rezerwat Wyspy Zawadowskie

Kolonia na 488 km była położona na tej samej łasze co kolonia rybitwy rzecznej. Na 

490 km kolonia położona była w pobliżu mniejszej z kolonii rybitwy rzecznej, Natomiast nie 

stwierdzono lęgów na skraju liczniejszej z kolonii. W kolonii na 495 km. rybitwa białoczelna 

była  nawet nieznacznie  liczniejsza niż rybitwa rzeczna.  Nie stwierdzono gniazdowania na 

obrzeżach największej kolonii rybitwy rzecznej na 497 km. Para na 498 km zlokalizowała 

gniazdo w pobliżu rybitwy rzecznej, podobnie jak pary na 500 km. 

Pozostałe gatunki ptaków w kolejności systematycznej

Blszaszkodziobe Anseriformes

Cyraneczka Anas crecca

Stwierdzono 7 osobników (6 samców i 2 samicę) na 497 km. na terenie rezerwatu Wyspy 

Zawadowskie,  podczas  pierwszej  kontroli.  Obserwowane  ptaki  nie  wykazywały  oznak 

lęgowości. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 19

Krzyżówka Anas platyrhynchos

Podczas pierwszej kontroli stwierdzono 493 osobniki, z czego 88% przebywało na odcinkach 

od 521 w dół rzeki. 

Podczas  pierwszej  kontroli  stwierdzono  3  stadka  rodzinne,  składające  się  z  osobnika 

dorosłego i  odpowiednio  7,  2  oraz  6 ptaków pierwszorocznych  (na km 500,  507 i  512). 

Podczas  drugiej  kontroli  stwierdzono  także  3  stadka  rodzinne,  składające  się  z  osobnika 

dorosłego oraz 1, 4 oraz 5 ptaków pierwszorocznych (na km. 502, oraz dwa na km 508). Ptaki 

obserwowane w dużych koncentracjach,  stanowiły osobniki  prawdopodobnie nielęgowe w 

danym roku. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 20.
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Płaskonos Anas clypeata

Stwierdzono  jednego  dorosłego  samca  podczas  pierwszej  kontroli,  na  497  km.  Ptak  nie 

wykazywał oznak lęgowości. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 21.

Nurogęś Mergus merganser

Stwierdzono  18  osobników podczas  pierwszej,  oraz  3  osobniki  podczas  drugiej  kontroli. 

Podczas  pierwszej  kontroli  stwierdzono  2  stadka  rodzinne,  składające  się  z  osobnika 

dorosłego oraz 3 i 5 młodych (na km. 490 i 522). Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się 

w załączniku 22

Perkozy - Podicipediformes  

Zausznik Podiceps nigricollis

Stwierdzono jednego dorosłego osobnika podczas pierwszej kontroli na 517 km. rzeki. Ptak 

nie wykazywał oznak lęgowości. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 

23.

Pełnopłetwe Pelecaniformes 

Kormoran  Phalacrocorax carbo

Stwierdzono 45 osobników podczas pierwszej kontroli, oraz 3 osobniki podczas 2 kontroli. 

86%  obserwowanych  osobników  przebywało  na  odcinku  miejskim  rzeki.  Ptaki  nie 

wykazywały oznak lęgowości. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 24.

Brodzące - Ciconiiformes 

Czapla biała Egretta alba

Stwierdzono 3 osobniki podczas drugiej kontroli, na 489 km rzeki. Były to ptaki dorosłe, nie 

wykazujące oznak lęgowości. 

Czapla siwa Ardea cinerea

Stwierdzono  18 osobników podczas  pierwszej  kontroli,.  Oraz  3  podczas  drugiej  kontroli. 

Przeważnie  obserwowano pojedyncze  osobniki,  lub w grupach złożonych  z 2 osobników. 

Największą koncentrację  stanowiło 5 ptaków stwierdzonych  na 530 km (rezerwat  Ławice 



24

Kiełpińskie).  Ptaki  nie  wykazywały  oznak  lęgowości.  Mapa  oraz  tabela  z  liczebnością 

znajduje się w załączniku 25.

Bocian czarny Ciconia nigra

Stwierdzono  2  żerujące  osobniki  podczas  pierwszej  kontroli  na  490  km  rzeki  (rezerwat 

Wyspy Świderskie). Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 26.

Siewkowe Charadriifromes

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

Stwierdzono  podczas  pierwszej  kontroli  38  osobników,  podczas  drugiej  55.  Ptaki 

koncentrowały  się  w  południowej  części  obszaru  badań,  do  500  km.  Prawdopodobnie, 

większość  osobników  obserwowanych  samotnie  lub  w  para,  było  ptakami  lęgowymi. 

Podobnie,  w  największym  zgrupowaniu  na  łasze  na  km.  495  (9  osobników)  mogło  być 

lęgowych nawet 4–5 par. Łączna liczba par w kategorii B (gniazdowanie prawdopodobne) 

według  Polskiego  Atlasu  Ornitologicznego  wynosi  30–45  par.  Mapa  oraz  tabela  z 

liczebnością znajduje się w załączniku 27.

Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

Znacznie  mniej  liczna  niż  sieweczka  rzeczna.  Podczas  pierwszej  kontroli  stwierdzono  6 

osobników,  natomiast  podczas  drugiej  18  osobników.  Wszystkie  obserwowane  ptaki 

przebywały na południowych odcinkach, do 500 km. biegu rzeki. Łącznie oceniono liczbę par 

gniazdujących na obszarze badań na 10–15. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w 

załączniku 28

Czajka Vanellus vanellus

Podczas pierwszej kontroli zaobserwowano 3 osobniki, podczas 2 stado składające się z 15 

osobników.  Wszystkie  obserwacje  dotyczyły  ptaków  dorosłych,  nie  wykazujących  oznak 

lęgowości.  16  z  18 osobników stwierdzono na  490 km.  biegu rzeki.  Mapa oraz  tabela  z 

liczebnością znajduje się w załączniku 29.

Batalion Philomachus pugnax

Podczas obu kontroli stwierdzono po 2 osobniki. Obserwacje miały miejsce na 495 i 497 km. 

Ptaki nie wykazywały oznak lęgowości. 
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Kwokacz Tringa nebularna

Podczas drugiej kontroli obserwowano pojedynczego osobnika na 495 km.

Samotnik Trinia ochropus 

Podczas drugiej kontroli stwierdzono pojedynczego osobnika na 495 km.

Łęczak Trinia glareola

Podczas drugiej kontroli obserwowano łęczaki w 5 miejscach, w tym w 2 poza granicami 

rezerwatów na km 499 i  500.  Łącznie  zaobserwowano 6 osobników. Mapa oraz tabela  z 

liczebnością znajduje się w załączniku 30.

Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos

Podczas pierwszej kontroli zaobserwowano 11 osobników. Podczas 2 kontroli stwierdzono aż 

41  osobników,  z  czego  28  przebywało  stadkach  po  kilka  osobników  (stada  rodzinne). 

Najliczniej  obserwowany  od  południowej  granicy  obszaru  badań  do  497  km  (obszar 

rezerwatów). Podczas obu kontroli ptaki stwierdzano także na obszarze ściśle miejskim. Na 

obszarze badań stwierdzono prawdopodobnie lęgowych co najmniej 9 par. Mapa oraz tabela z 

liczebnością znajduje się w załączniku 31.

Śmieszka Larus ridibundus

Najliczniejsza  mewa  obserwowana  podczas  monitoringu.  Podczas  pierwszej  kontroli 

stwierdzono prawie 1400 ptaków. Największe koncentracje tworzyła na  498 km, co było 

związane z obecnością na wyspie kolonii lęgowej, oraz na 523 i 538 km, gdzie gromadziły się 

osobniki  nielęgowe.  Największą  kolonię  lęgową  stwierdzono  na  498  km.  Na  podstawie 

obserwacji  liczby osobników dorosłych  oszacowano  jej  wielkość  na  ok.  200 par.  Jest  to 

niewielka liczba biorąc pod uwagę liczebność kolonii umiejscowionej na tej samej wyspie w 

poprzednich latach, a liczącej w 2009 roku do 800 par. Mała liczebność populacji lęgowej 

może wiązać się z warunkami atmosferycznymi w poprzednim sezonie, kiedy to w wyniku 

powodzi ani jedna para nie odbyła lęgu z sukcesem, a ptaki znalazły alternatywne miejsca 

lęgowe w okolicy. 

Oprócz zwartej kolonii stwierdzono gniazdowanie ptaków na odcinkach 490 (1 para) i 497 (5 

par). Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 32.

Mewa siwa Larus canus
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Stwierdzono  podczas  pierwszej  kontroli  114,  a  podczas  drugiej  88  osobników.  Ptaki 

gromadziły się na południowym fragmencie badanego obszaru, do 498 km, gdzie stwierdzono 

85%  i  92%  wszystkich  osobników.  Stwierdzono  obecność  wysiadywanych  gniazd  w  5 

lokalizacjach (tab. 10 )

Tabela 9. Liczebność i położenie 
kolonii lęgowych mewy siwej

Rezerwat

W 
granicach 

miasta km l.par
WŚ nie 489 17
WŚ nie 490 2
WZ nie 495 2
WZ nie 497 9
WZ tak 498 20

suma 50
WŚ - Rezerwat Wyspy Świderskie
WZ - Rezerwat Wyspy Zawadowskie
ŁK - Rezerwat Ławice Kiełpińskie

Liczbę lęgowych par w 2011 roku oszacowano na ok. 50. Jest to ponad dwukrotnie mniej niż 

w roku 2009, kiedy wyłącznie w rezerwacie Wyspy Zawadowskie do lęgów przystępował 120 

par (dane Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków 2009). Mapa oraz tabela z liczebnością 

znajduje się w załączniku 33.

Mewa żółtoroga Larus fuscus

Podczas drugiej kontroli stwierdzono pojedynczego osobnika w szacie immaturalnej na 500 

km. 

Mewy z grupy mew srebrzystych Larus argentatus sensu lato

Podczas  pierwszej  kontroli  stwierdzono  38  osobników,  podczas  drugiej  121.  Ptaki 

stwierdzano na zaledwie 4–10 odcinkach rzeki. Stwierdzono gniazdowanie co najmniej 17 

par, z największą kolonią na 489 km rzeki (rezerwat Wyspy Świderskie). 

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybryda

Podczas pierwszej kontroli obserwowano 7 przelotnych, żerujących osobników na 521 i 523 

km rzeki. Mapa oraz tabela z liczebnością znajduje się w załączniku 34.
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Rybitwa czarna Chlidonias niger 

Podczas obu kontroli stwierdzono pojedyncze osobniki na 501 i 523 km. Mapa oraz tabela z 

liczebnością znajduje się w załączniku 35.

Kraskowe Coracciformes 

Zimorodek Alcedo atthis

Stwierdzono jednego osobnika podczas drugiej  kontroli  na 489 km rzeki. Przeprowadzona 

kontrola nie daje podstaw dookreślenia liczby par lęgowych na badanym terenie. 

Wróblowe Passeriformes

Oknówka Delichon urbica

Na badanym obszarze stwierdzono 2 kolonie lęgowe dymówki. Na 505 km rzeki, pod kładką 

przy budynku kolektora ,stwierdzono 80 zajętych gniazd. Druga kolonia znajdowała się pod 

mostem Siekierkowskim na 508 km rzeki.  Ptaki budowały gniazda w pobliżu obudów do 

lamp jarzeniowych podświetlających most. Kolonia liczyła ok. 130 gniazd. Mapa oraz tabela 

z liczebnością znajduje się w załączniku 36

Brzegówka – Riparia riparia

Badany rok był  wyjątkowo udany dla brzegówki.  Długo utrzymujący się niski stan wody 

odsłonił  wiele  skarp,  na  których  brzegówki  mogły  założyć  kolonię.  Kolonie  lęgowe 

zlokalizowane  były  przede  wszystkim  w  południowych  odcinkach  (tab  10).  Łącznie 

stwierdzono 735 aktywnych  norek.  Wszystkie  kolonie  zlokalizowane były  poza  obszarem 

administracyjnym m.st.  Warszawy,  w granicach rezerwatów przyrody.  Mapa oraz tabela  z 

liczebnością znajduje się w załączniku 37.
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Tabela 10. Liczebność i położenie 
kolonii lęgowych brzegówki

Rezerwat
W granicach m.st. 

Warszawy km l.par
WŚ nie 490 120
WŚ nie 490 190
WŚ nie 493 85
WZ nie 496 35
WZ nie 499 115
ŁK nie 537 190

suma 735
WŚ - Rezerwat Wyspy Świderskie
WZ - Rezerwat Wyspy Zawadowskie
ŁK - Rezerwat Ławice Kiełpińskie

Tabelaryczne  zestawienia  liczebności  poszczególnych  gatunków  z  pierwszej  kontroli 

(czerwiec) dla poszczególnych odcinków rzeki (w podziale na 1 km. odcinki) umieszczone 

zostały zamieszczone na mapach obrazujących rozmieszczenie ptaków w przestrzeni, które 

stanowią załączniki nr 17-36.

4.3. ZESTAWIENIE OBSERWOWANYCH GATUNKÓW PTAKÓW

Podczas  prowadzonego  monitoringu  stwierdzono  14  gatunków  ptaków  wymienionych  w 

formularzu B2c w sezonie zimowym  oraz 24 gatunki w sezonie letnim (tab. 11)
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Tabela 11. Gatunki stwierdzone podczas monitoringu ( „+” gatunek stwierdzony,
„-”gatunek nie stwierdzony)

Numer 
gatunku Gatunek (nazwa naukowa) Gatunek (nazwa polska)

Sezon 
zimowy

Sezon 
lęgowy

A002 Gavia arctica nur czarnoszyi - -

A004 Tachybaptus ruficollis perkozek - -

A005 Podiceps cristatus perkoz dwuczuby - -

A006 Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi - -

A008 Podiceps nigricollis zausznik - +

A021 Botaurus sellaris bąk - -

A022 Ixobrychus minutus bączek - -

A023 Nycticorax nycticorax ślepowron - -

A027 Egretta alba czapla biała - +

A028 Ardea cinerea czapla siwa + -

A030 Ciconia nigra bocian czarny - +

A031 Ciconia ciconia bocian biały - +

A036 Cygnus olor łabędź niemy + -

A038 Cygnus cygnus łabędź krzykliwy - -

A039 Anser fabalis gęś zbożowa - -

A041 Anser albifrons gęś białoczelna - -

A043 Anser Anser gęgawa - -

A044 Branta canadensis bernikla kanadyjska - -

A048 Tadorna tadorna ohar - -

A050 Anas penelope świstun + -

A051 Anas strepera krakwa - -

A052 Anas crecca cyraneczka - +

A053 Anas platyrhynchos krzyżówka + +

A054 Anas acuta rożeniec - -

A055 Anas querquedula cyranka - -

A056 Anas clypeata płaskonos + +

A058 Netta rufina hełmiatka - -

A059 Aythya ferina głowienka + -

A061 Aythya fuligula czernica + -

A062 Aythya marila ogorzałka - -

A064 Clangula hyemalis lodówka - -

A065 Melanitta nigra markaczka - -

A066 Melanitta fusca uchla - -

A067 Bucephala clangula gągoł + -

A068 Mergellus albellus bielaczek + -

A069 Mergus serrator szlachar + -

A070 Mergus merganser nurogęś + +

A073 Milvus migrans kania czarna - -

A075 Haliaeetus albicilla bielik + -

A081 Circus aeruginosus błotniak stawowy - -

A082 Circus cyaneus błotniak zbożowy - -
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A084 Circus pygargus błotniak łąkowy - -

A091 Aquila chrysaetos orzeł przedni - -

A094 Pandion haliaetus rybołów - -

A096 Falco tinnunculus pustułka - -

A103 Falco peregrinus sokół wędrowny - -

A118 Rallus aquaticus wodnik - -

A119 Porzana porzana kropiatka - -

A120 Porzana parva zielonka - -

A123 Gallinula chloropus kokoszka - -

A125 Fulica atra łyska - -

A127 Grus grus żuraw - -

A130 Haematopus ostralegus ostrygojad - -

A131 Himatopus himatopus szczudłak - -

A132 Recurvirostra avosetta szablodziób - -

A133 Burhinus oedicnemus kulon - -

A136 Charadrius dubius sieweczka rzeczna - +

A137 Charadrius hiaticula sieweczka obrożna - +

A139 Caradrius morinellus mornel - -

A140 Pluvialis apricaria siewka złota - -

A141 Pluvialis squatorola siewnica - -

A142 Vanellus vanellus czajka - +

A143 Calidris canutus biegus rdzawy - -

A144 Calidris alba piaskowiec - -

A145 Calidris minuta biegus malutki - -

A146 Calidris temminckii biegus mały - -

A147 Calidris ferruginea biegus krzywodzioby - -

A149 Calidris alpina biegus zmienny - -

A150 Limicola falcinellus biegus płaskodzioby - -

A151 Philomachus pugnax batalion - +

A152 Lymnocryptes minimus bekasik - -

A153 Gallinago gallinago kszyk - -

A153 Galinago media dubelt - -

A155 Scolopax rusticola słonka - -

A156 Limosa limosa rycy - -

A158 Numenius phaeopus kulik mniejszy - -

A160 Numenius arquata kulik wielki - -

A161 Tringa erythropus brodziec śniady - -

A162 Tringa totanus krwawodziób - -

A163 Tringa stagnatilis brodziec pławny - -

A164 Tringa nebularia kwokacz - +

A165 Tringa ochropus Samotnik - +

A166 Tringa glareola łęczak - +

A168 Actitis hypoleucotos brodziec piskliwy - +

A169 Arenaria interpres kamusznik - -
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A170 Phalaropus lobatus pładkonóg szydłodzioby - -

A176 Larus melanocephalus mewa czarnogłowa - -

A177 Larus minutus mewa mała - -

A183 Larus fuscus mewa żółtoroga + +

A187 Larus marinus mewa siodłata - -

A190 Sterna caspia rybitwa wielkodzioba - -

A193 Sterna hirundo rybitwa rzeczna - +

A195 Sternula albifrons rybitwa białoczelna - +

A196 Chlidonias hybridus rybitwa białowąsa - +

A197 Chlidonias niger rybitwa czarna - +

A198 Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła - -

A229 Alcedo atthis zimorodek - +

A249 Riparia riparia brzegówka - +

A336 Remiz pendulinus remiz - -

A371 Carpodacus erythrinus dziwonia - -

A375 Plectrophenax nivalis śnieguła - -

A391 Phalacrocorax carbo sinensis
kormoran czarny 
podgatunku sinensis + +

5. WSKAZANIA DO POPRAWY WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA 
WAŻNIEJSZYCH POPULACJI PTAKÓW

Na badanym terenie najważniejszymi lęgowymi gatunkami są rybitwa rzeczna oraz rybitwa 

białoczelna. które zostały wymienione w projekcie jako gatunki celu pierwszego.

Znacznie  mniej  liczna,  a  zarazem  bardziej  zagrożona,  jest  rybitwa  białoczelna.  Została 

umieszczona Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek niższego ryzyka, ale bliski 

zagrożenia. Jest także gatunkiem specjalnej troski o randze europejskiej SPEC-3.(Gatunki o 

niekorzystnym statusie ochronnym w Europie, nieskoncentrowane w Europie).

Z dotychczasowych obserwacji na obszarze objętym projektem wynika, że można wyróżnić 

kilka  czynników,  które  w  sposób  wyraźnie  negatywny  wpływają  na  populacje  lęgowy 

obydwu gatunków rybitw:

Czynniki pochodzenia antropogenicznego:

 Umyślne lub nieumyślne bezpośrednie niszczenie kolonii lęgowych ptaków w wyniku 

penetracji kolonii,
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 Umyślne lub nieumyślne  pośrednie niszczenie kolonii  lęgowych ptaków w wyniku 

penetracji ludzi, np. zbyt długie płoszenir ptaków, uniemożliwiajego im wysiadywanie 

jaj,

 Regulacja  rzeki  uniemożliwiająca  powstawanie  naturalnych  miejsc  lęgowych  (łach 

piaszczystych),

 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.

Czynniki pochodzenia naturalnego:

 Drapieżnictwo lęgowe różnych gatunków zwierząt, w tym norki amerykańskiej,

 Zalewanie  kolonii  lęgowych  przez  fale  powodziowe  (pośrednio  czynnik 

antropogeniczny  –  w  wyniku  obwałowania  rzeki,  dochodzi  do  nienaturalnego 

piętrzenia wody)

Aby  skutecznie  poprawić  warunki  środowiskowe  i  zapewnienie  sukcesu  lęgowego 

wymienionym gatunkom, można podjąć następujące działania:

 Eliminacja  lub  ograniczenie  presji  drapieżników  lęgowych,  w  szczególności 

drapieżników naziemnych, np. norki amerykańskiej

 Ograniczenie pobierania piasku w najbliższej okolicy kolonii lęgowych (rezerwatów 

przyrody),  aby umożliwić pełne odtwarzanie się łach piaszczystych niezbędnych do 

zakładania lęgów. 

Umożliwienie swobodnego rozlewania się wód powodziowych na obszarach położonych w 

dół  rzeki  (dla  całej  zlewni),  tak,  aby  zmniejszyć  możliwość  zalania  kolonii  lęgowej,  co 

prowadzi zazwyczaj do całkowitych strat w zniesieniach.
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