
 

 

 

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. 

Raport laika 

dotyczący projektu nr LIFE09 NAT/PL/000264 pn. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków 

ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej” , akronim: WislaWarszawska.pl  

 

Projekt WislaWarszawska.pl został zrealizowany w latach 2011-2018 przez m.st. Warszawę 
oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków dzięki wsparciu ze środków 

pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 

na Rzecz Środowiska (LIFE+) oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

I. Geneza i założenia 

Pomysł na projekt powstał już około 2007 r., kiedy to ówczesne władze m.st. Warszawy zaczęły 

dostrzegać potencjał, który kryła w sobie do tamtej pory niemal zapomniana i zaniedbana rzeka 

Wisła. Paradoksalnie, to dzięki wieloletnim zaniedbaniom udało się zachować półnaturalny, 

częściowo dziki charakter Wisły, której bogactwo przyrodnicze nie padło ofiarą 
obowiązującego w latach wcześniejszych praktycznie w całej Europie  trendu polegającego na 

kanalizowaniu i wykorzystywaniu gospodarczym rzek. Warszawiacy chcieli „wrócić nad 

Wisłę”, cieszyć się jej walorami, a Miasto miało im to umożliwić. Powoli stawało się też 
oczywiste, że nie da się udostępnić tych terenów mieszkańcom bez ingerencji i jednak pewnych 

strat w środowisku przyrodniczym. Tak powstał pomysł na projekt WisłaWarszawska.pl, który 

miał wprowadzić swoisty balans między czynną ochroną przyrody nadwiślańskiej 

a udostępnianiem terenu mieszkańcom i turystom. 

Dolina Wisły na odcinku aglomeracji warszawskiej objęta jest Obszarem Specjalnej Ochrony 

Ptaków (OSOP) „Dolina Środkowej Wisły”, należącym do sieci ekologicznej Natura 2000 (kod 

obszaru: PLB 140004). Obszar ten został stworzony w celu ochrony licznych gatunków ptaków, 

głównie wodnych, w tym ptaków z rzędu siewkowe (mew, rybitw, sieweczek). Teren projektu 

WislaWarszawska.pl został ostatecznie wyznaczony jako pięćdziesięciokilometrowy odcinek 

OSOP „Dolina Środkowej Wisły”, biegnący od 488 do 538 km żeglugowego Wisły. Przecina 

on całą Warszawę, a także obejmuje położone na północ i południe od miasta rezerwaty 

przyrody: Wyspy Zawadowskie, Ławice Kiełpińskie i częściowo Wyspy Świderskie. 

Lokalizacja obszaru projektu zostało pokazana na rys. 1 i 2. 

W ramach celów projektu założono: 

• odtworzenie na odcinku Wisły w aglomeracji warszawskiej kolonii lęgowych ptaków 

siewkowych, przede wszystkim rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej (fot. 1 i 2), 

tj. powstanie co najmniej 4 nowych stabilnych kolonii ptaków siewkowych, 

rozmieszczonych co ok. 5-10 km, 

• ogólną poprawę warunków ochrony przyrody na obszarze projektowym, m.in. poprzez 

działania edukacyjne i informacyjne skierowane do mieszkańców miasta i turystów, w tym 

także do warszawskich dzieci w placówkach edukacyjnych, 

• odpowiednie ukierunkowanie rekreacji i turystyki na terenie projektu, tak aby miejsca 

szczególnie cenne przyrodniczo pozostały poza obszarami ingerencji człowieka. 

Ptaki siewkowe lęgną się w szczególny sposób, tworząc na rozległych piaszczystych terenach 

nadrzecznych gniazda w postaci niewielkich dołków, czasem wyłożonych kamieniami 
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i patyczkami. Dlatego też potrzebują piaszczystych plaż i wysp, na których nie będą im 

zakłócali spokoju ani ludzie, ani psy, ani inne drapieżniki. Takie obszary starano się odtworzyć  
w ramach projektu, a następnie zapewnić ich ochronę przed czynnikami szkodliwymi.  

 

Rys. 1. Położenie obszaru projektu w Europie 

Rys. 2. Położenie obszaru 

projektu w aglomeracji 

warszawskiej (zazn. 

granatowym konturem, który 

wyznacza także granice OSOP 

Natura 2000 Dolina Środkowej 

Wisły)  
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Fot. 1. Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)  Fot. 2. Rybitwa białoczelna (Sterna albifrons) 

II. Realizacja 

Działania wdrożone w ramach projektu można podzielić na następujące grupy: 

1. Projektowanie 

Na pierwszą fazę projektu składały się czynności, które dotyczyły wyboru metod i narzędzi 

potrzebnych do realizacji większości zadań. W rezultacie prac powstały: 

● kompleksowa koncepcja przygotowawcza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) do 

realizacji działań inwestycyjnych służących odtwarzaniu i zabezpieczeniu siedlisk ptaków 

siewkowych. Jej opracowanie poprzedzono m.in. inwentaryzacją terenu (przyrodniczą, 
hydrologiczną i hydrotechniczną) i zdobyciem niezbędnych ekspertyz środowiskowych. 

Uzyskano także wszelkie niezbędne do realizacji inwestycji uzgodnienia, pozwolenia 

i decyzje administracyjne, 

● koncepcja technologiczna systemu służącego do monitoringu siedlisk i obserwacji ptaków 

on-line z kamer rozmieszczonych w terenie w lokalizacjach działań projektu, 

● plan kampanii społecznej w zakresie promocji, informacji i edukacji, poprzedzony 

badaniami wśród mieszkańców Warszawy, 

● Plan Zarządzania Obszarem, dotyczący wspólnej realizacji zadań ochronnych przez 

instytucje zarządzające obszarem projektowym. 

2. Działania terenowe z zakresu odtwarzania siedlisk 

W tej fazie projektu zrealizowane zostały działania inwestycyjne związane z odtwarzaniem 

i zabezpieczaniem siedlisk ptaków siewkowych, skupione w szczególności na odcinku 

śródmiejskim Wisły, w przeszłości sztucznie zwężonym i pogłębionym w wyniku prac 

regulacyjnych na rzece: 

● powstała 1 wyspa stała o powierzchni ok 5,4 ha i 2 ławice piaszczyste (fot. 3) oraz 

5 sztucznych wysp pływających o łącznej powierzchni 600 m2. Trzy wyspy lęgowo-

wegetacyjne na bazie konstrukcji stalowych są zakotwiczone w Porcie Żerańskim 

i przy Kanale Żerańskim (fot. 4), dwie kolejne w postaci barek są usytuowane w korycie 

rzeki poza nurtem głównym (fot. 5). Powierzchnie wysp stałych i pływających zostały 

przystosowane do rozpoczęcia i pomyślnego zakończenia lęgów przez ptaki, m.in. poprzez 

umieszczenie na wyspach imitacji ptaków, które mają zachęcać do zawiązania kolonii, 
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● odsłonięto prawie 50 ha zarośniętych piaszczystych brzegów rzeki oraz wysp poprzez 

wycinkę roślinności, a następnie podtrzymywanie na tych terenach inicjalnych stadiów 

sukcesji. Celem tych działań było m.in. odtworzenie stref piaszczystych brzegów, które 

mogą stać się obszarami gniazdowania siewkowych oraz odpoczynku ptaków żerujących 

i migrujących, zwłaszcza na odcinku śródmiejskim Wisły. W wybranych lokalizacjach, 

ekspansja roślinności po wycince jest powstrzymywana dzięki wypasowi owiec i kóz 

(fot. 6). 

 

 

Fot. 3. Wyspa stała i dwie ławice piaszczyste, utworzone w ramach projektu na Golędzinowie 

w Warszawie 

 

 

Fot. 4. Jedna z wysp pływających utworzonych w ramach projektu w Porcie Żerańskim 
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Fot. 5. Jedna z wysp pływających na bazie barek, zainstalowanych w ramach projektu 

w korycie Wisły 

Fot. 6. Wypas owiec i kóz w jednej z lokalizacji wycinek roślinności (wyspa na Golędzinowie 

w Warszawie) w sezonie 2018 r. 

3. Działania terenowe z zakresu zabezpieczania siedlisk 

Obszar projektowy przebiega pośrodku dużej aglomeracji miejskiej. Z tego względu, niezbędne 

były działania służące przeciwdziałaniu niekorzystnym zjawiskom wywołanym obecnością 
ludzi, które zagrażają bytowaniu zwierząt i naturalnym zbiorowiskom roślinnym. Z drugiej 

strony, bezpośrednie sąsiedztwo atrakcyjnego obszaru nadrzecznego oraz społeczności 

warszawskiej wymaga racjonalnego udostępnienia terenów nad Wisłą na cele rekreacji. 

W ramach projektu: 
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● zastosowano różne formy wygrodzeń, tablic i oznakowań terenu zabezpieczających 

fragmenty obszaru projektowego przed negatywną aktywnością ludzi i presją 
drapieżników. W wybranych lokalizacjach zamontowano m.in.: 105 tablic informujących 

o granicach rezerwatów (fot. 7), 14 tablic edukacyjnych i ostrzegawczych, 17 boi 

informacyjnych, 17 szlabanów typu rogatki leśne (fot. 8), 55 słupków ograniczających 

wjazd pojazdów. W celu ograniczenia dostępu do wybranych wysp wiślanych, wykonano 

przy nich pogłębiające przekopy, 

● wyposażono funkcjonującą w strukturach m.st. Warszawy służbę brzegową w sprzęt 
pozwalający na podejmowanie szybkich interwencji (łódź, samochód terenowy, 

urządzenia GPS, sprzęt optyczny) oraz zorganizowano specjalistyczne szkolenie dla straży 

miejskiej, policji i innych służb publicznych w zakresie wartości chronionych, podstaw 

prawnych ochrony oraz sposobów interwencji, 

● udostępniono teren w wybranych miejscach, w celu ograniczenia swobodnej penetracji 

całego obszaru, poprzez: utworzenie ścieżki edukacji przyrodniczej na Żoliborzu 

o długości prawie 2,5 km i wyposażonego w tablice oraz punkty widokowe szlaku 

edukacyjnego na Wilanowie o długości 10 km (fot. 9), instalację oświetlenia terenu przy 

plaży na Żoliborzu, budowę 4 parkingów dla samochodów w międzywalu Wisły (fot. 10),  

● zakupiono wyposażenie przeznaczone dla użytkowników plaż nadwiślańskich: leżaki, 

parasole, kosze do disc-golfa,  

● zakupiono 78 boi wyznaczających szlak żeglugowy na rzece, 

● na Golędzinowie w Warszawie rozpoczęto budowę pawilonu edukacyjnego wraz z polaną 
rekreacyjno-piknikową. Obiekt ten będzie użytkowany na cele szeroko pojętej edukacji 

dotyczącej przyrody Wisły oraz jej ochrony. 

 

 

Fot. 8. Jeden ze szlabanów ograniczających wjazd na teren 

projektu 

 

 

Fot. 7. Jedna z tablic informujących o granicy rezerwatu 

przyrody 
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Fot. 9. Punkt widokowy na szlaku 

edukacyjnym na Wilanowie 

 

 

Fot. 10. Jeden z czterech parkingów 

zbudowanych na obszarze projektu 

 

4. Monitoring siedlisk i ptaków 

Stały monitoring to niezbędny element, dzięki któremu można sprawdzić rzeczywiste efekty 

prowadzonych działań projektowych na rzecz ochrony ptaków. Dzięki wynikom monitoringu 

można np. przedstawić zmienność liczebności ptaków gniazdujących na danym terenie, 

określić jej przyczynę albo przeanalizować wpływ różnych czynników na życie ptaków. 

W ramach projektu założono prowadzenie tradycyjnego monitoringu ptaków i siedlisk, 

polegającego na systematycznych obserwacjach prowadzonych przez ornitologów 

wg odpowiednio dobranej metodologii na całym obszarze projektowym. Monitoring objął 
badania koryta rzeki oraz międzywala porośniętego w większości lasem łęgowym 

i prowadzony był przez cały okres realizacji projektu, a także jest kontynuowany po jego 

zakończeniu. 

W celu obserwacji efektów projektu stworzono dodatkowo system monitoringu kamerowego 

on-line, w ramach którego w wybranych lokalizacjach zamontowano pięć kamer. Pochodzący 

z nich podgląd jest m.in. dostępny na żywo na stronie internetowej projektu 

(www.wislawarszawska.pl). 

5. Informacja, promocja i edukacja 

Demonstracyjny charakter projektu (część zastosowanych w projekcie działań była swoistym 

eksperymentem, np. wykorzystanie konstrukcji stalowych jako wysp lęgowych dla rybitw czy 

tworzenie sztucznych ławic w korycie rzeki) oraz jego realizacja na obszarze aglomeracji 

warszawskiej wymagały działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. Działania te, 

ujęte w postaci dużej kampanii społecznej, miały na celu przede wszystkim wzmocnienie 

świadomości ekologicznej i dobrych nawyków proekologicznych u mieszkańców Warszawy, 

popularyzację wiedzy o ptakach i przyrodzie nadwiślańskiej, propagowanie idei ochrony 

obszarów Natura 2000 oraz pokazanie różnych walorów obszaru projektowego. Zrealizowane 

zostały: 

• działania informacyjne o projekcie: stworzono stronę internetową 
www.wislawarszawska.pl oraz profil projektu na Facebooku 
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(www.facebook.com/WislaWarszawska), w terenie postawiono tablice informacyjne, 

popularyzowano projekt na tematycznych konferencjach międzynarodowych, 

• działania promocyjne: zorganizowano wystawy fotograficzne i plastyczne (fot. 11), 

wyprodukowano i dystrybuowano różnorodne materiały promocyjne (film przyrodniczy, 

materiały audio, ulotki, plakaty, broszury, przewodniki, gadżety ekologiczne), 

• działania edukacyjne: zorganizowano wiele różnorodnych wycieczek i rejsów 

ornitologicznych dla uczniów i mieszkańców Warszawy, przeprowadzono warsztaty dla 

nauczycieli, wydano liczne rodzaje materiałów dydaktycznych, w tym przewodnik 

po obszarze projektowym pt. “Oblicza Wisły” (fot. 12) oraz broszurę dla dzieci pt. 

„Z bobrem wzdłuż warszawskiej Wisły”, opublikowano artykuły w prasie, 

wyprodukowano spot filmowy reklamujący projekt. 

 

Fot. 11. Wystawa fotograficzna pt. „Wisła – ptasia stolica”, eksponowana w jednym 

z warszawskich parków 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

Fot. 12. Komplet składający się z przewodnika po obszarze nadwiślańskim pt. „Oblicza 

Wisły” oraz dwóch płyt z odgłosami ptaków pt. „Odgłosy znad Wisły” 

 6. Partycypacja społeczna i monitoring społeczny 

Udział społeczeństwa w działaniach projektowych został zapewniony poprzez: 

• wolontariat w zakresie ochrony przyrody terenów nadwiślańskich – propozycja dla 

wszystkich zainteresowanych czynnym uczestnictwem w działaniach projektowych dzięki 

specjalnej aplikacji pn. „Ptaki Wisły Warszawskiej”; 

• zorganizowanie serii spotkań w ramach konsultacji społecznych, które dotyczyły 

wybranych działań projektu, 

• zorganizowanie seminarium krajowego pn. „Rzeka i miasto” oraz międzynarodowej 

konferencji naukowej pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w miastach”, 

• realizację – we współpracy z wybranymi w drodze konkursu organizacjami 

pozarządowymi – przeznaczonych dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej akcji 

z udziałem wolontariatu. 

Dla określenia efektów zrealizowanej w ramach projektu kampanii informacyjno-promocyjno-

edukacyjnej, przeprowadzone zostały 3 serie badań sondażowych wśród mieszkańców 

aglomeracji: na początku, na półmetku oraz pod koniec realizacji projektu.  

7. Zarządzanie, koordynacja 

Złożoność i demonstracyjny charakter samego projektu oraz problemy dotyczące kompetencji 

w zarządzaniu obszarem przez różne instytucje sprawiły, że niezbędne było wsparcie 

merytoryczne realizatorów projektu przez grupy ekspertów. Aby prawidłowo zarządzać 
projektem i koordynować objęte nim działania, utworzono Komitet Sterujący, złożony 

z przedstawicieli różnych instytucji, w tym organów administracji i organizacji 

pozarządowych, działaczy społecznych i naukowców. Ich zadaniem był bieżący udział 
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w planowaniu przebiegu projektu i nadzór nad tworzeniem oraz aktualizacją Planu Zarządzania 

Obszarem. 

III. Rezultaty 

W wyniku realizacji projektu, na Wiśle powstały nowe wyspy stałe i wyspy pływające. 

Zwiększyła się ilość płycizn i odsypów piaszczystych przy brzegach rzeki. Dzięki temu, 

zaistniały warunki środowiskowe mogące zwiększyć udatność lęgów ptaków i przyczyniające 

się do powstania nowych obszarów tarlisk ryb – podstawowego pokarmu ptaków siewkowych, 

a także z całą pewnością zwiększył się areał żerowania tych ptaków. 

Sztuczne wyspy pływające, nowe wyspy stałe i ławice piaszczyste miały za zadanie zwiększyć 
stabilność populacji rybitwy białoczelnej i rybitwy rzecznej w obszarze realizacji projektu. 

Stworzenie wysp pływających już spowodowało, że pojawiły się na nich dwie nowe kolonie 

rybitw w miejscach, gdzie wcześniej te ptaki nie występowały, tj. w Porcie Żerańskim 

i w basenie przy Kanale Żerańskim (fot. 13.). Ponadto kolonia ptaków siewkowych, w tym 

rybitw, pojawiła się na ławicy piaszczystej powstałej w związku z działaniami projektu 

w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie. Na obszarze Projektu powstały zatem 3 nowe 

kolonie ptaków siewkowych. Zanotowano także okresowe wzrosty liczby lęgów siewkowych 

na niektórych obszarach objętych usuwaniem roślinności oraz ogólny wzrost liczebności 

lęgowej śmieszki na terenie projektu. Działania projektu sprawiły zatem, że na obszarze nim 

objętym wypełniła się luka w rozmieszczeniu kolonii ptaków siewkowych w obrębie OSOP 

„Dolina Środkowej Wisły”. 

Wydaje się, że zmniejszona została liczba przypadkowych płoszeń ptaków, co nastąpiło dzięki 

wyznaczeniu miejsc dedykowanych mieszkańcom Warszawy przy jednoczesnym ograniczeniu 

dostępu do miejsc będących ostojami przyrody nadwiślańskiej, a także na skutek działalności 

służby brzegowej i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej. 

W rezultacie, nastąpiła poprawa warunków ochrony gatunków ptaków regularnie 

występujących na objętym projektem fragmencie obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej 

Wisły oraz została wzmocniona jego spójność wewnętrzna. W ramach działań projektu 

zrealizowano część zadań przewidzianych w Planie Zadań Ochronnych tego obszaru. W toku 

projektu zebrano również wiele danych poszerzających wiedzę na temat zachowań lęgowych 

ptaków siewkowych, co znacznie ułatwi dalsze skuteczne działania ochronne. Efekty 

ekologiczne Projektu będą nadal podlegały regularnemu badaniu w kolejnych latach po 

zakończeniu przedsięwzięcia, ponieważ ze względu na swój długofalowy charakter będą 
najprawdopodobniej potęgować się z biegiem czasu. 

Dodatkowo, opracowany w ramach projektu Plan Zarządzania Obszarem określił standardy 

gospodarowania krajobrazem i ochrony zasobów przyrody, które zostaną włączone w zakres 

planów działań administracji obszaru. Dzięki działalności Komitetu Sterującego, wzmocnieniu 

uległy dialog i współpraca między różnymi instytucjami posiadającymi kompetencje 

w zakresie zarządzania obszarem projektu. Z kolei przeprowadzona kampania informacyjno-

edukacyjno-promocyjna przyniosła efekty w postaci wzrostu wiedzy i świadomości 

mieszkańców aglomeracji w zakresie wartości i potrzeby ochrony przyrody nadwiślańskiej. 

Działania projektu miały charakter demonstracyjny ze względu na łączne zastosowanie na 

dużej rzece nizinnej w rejonie wielomilionowej aglomeracji miejskiej kompleksowych 

rozwiązań mających na celu ochronę ptaków, w tym nowatorskich działań inwestycyjnych 

z zakresu ochrony czynnej, tworzenia miejsc o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym oraz 

szeroko zakrojonej kampanii społecznej. Różnorodne pozytywne rezultaty osiągnięte 

w związku z wdrożeniem projektu z pewnością będą się wzajemnie wzmacniały jeszcze przez 

wiele lat w przyszłości. W związku z tym należy uznać, że nakłady poniesione na realizację 
projektu były dobrą inwestycją nie tylko w ochronę przyrody, ale i w szeroko pojęty 

zrównoważony rozwój aglomeracji warszawskiej. 
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Jednocześnie projekt przyczynił się do propagowania ochrony ptaków w obszarach 

sąsiadujących z dużymi aglomeracjami miejskimi oraz wskazał możliwości poprawy 

różnorodności biologicznej dużych, nizinnych rzek. W działaniach zrealizowanych w ramach 

projektu uwzględniono zespół złożonych uwarunkowań typowych dla takich środowisk, dzięki 

czemu powstały przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w innych, podobnych 

lokalizacjach w Polsce i Europie. 

 

 

Fot. 13. Jeden z lęgów rybitwy rzecznej na sztucznej wyspie pływającej w Porcie Żerańskim 

(fot. Leszek Iwanowski) 


