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Odpowiedzi na pytania i uwagi Komisji Europejskiej zawarte w pismach: 

1) z dnia 18.07.2016, znak REF. Ares (2016) 3555075-18/07/2016, dotyczącym PR3 dla 

Projektu 

a) dot. punktu 10 załącznika do pisma (działanie E.1 – Budowa systemu monitorowania 

siedlisk i kolonii on-line); podsumowanie danych zebranych w ramach monitoringu 

Kamery monitoringu online zaplanowane w ramach działania A.6/ E.1 zostały zamontowane 

w terenie wiosną 2015 r. Zrealizowano 5  następujących punktów obserwacyjnych (p. rys. 1): 

− nr 01 – przy Kanale Żerańskim, mający służyć do obserwacji posadowionych tam dwóch 

mniejszych wysp pływających (p. fot. 1), 

− nr 02 – przy siedzibie RZGW, mający służyć do obserwacji największej wyspy pływającej, 

− nr 03 – na Żoliborzu naprzeciwko wyjścia z Portu Żerańskiego, na wysokości 521 km żeglu-

gowego Wisły, mający służyć do obserwacji jednej z wysp pływających skonstruowanych na 

bazie barek, 

− nr 04 – na bulwarach nadwiślańskich, zamontowany w celu obserwacji pobliskiego punktu 

żerowania ptaków wodnych, 

− nr 05 – przenośna fotopułapka z indywidualnym zasilaniem, mająca rejestrować wjazd pojaz-

dów nieuprawnionych na teren wiślanych rezerwatów przyrody. 

Rys. 1. Lokalizacja czte-

rech punktów kamero-

wych i fotopułapki, zain-

stalowanych w ramach 

systemu monitoringu on-

line (działanie A.6/E.1) 
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Fot. 1. Punkt monitoringu kamerowego nr 01 – 

przy Kanale Żerańskim 

 

Od momentu rozruchu kamer, rejestrowane 

przez nie nagrania były regularnie przeglądane 

przez specjalistę ds. ekologii. Fragmenty poka-

zujące najważniejsze zjawiska i incydenty za-

chodzące w obserwowanych lokalizacjach były 

zachowywane.  Podgląd na żywo obrazów reje-

strowanych przez kamery był i nadal jest do-

stępny na stronie internetowej Projektu 

www.wislawarszawska.pl. 

- punkt monitoringu nr 01 

W 2015 r. na wyspach pływających w basenie 

przy Kanale Żerańskim nie stwierdzono lęgów 

ptaków. Zarazem kamera zarejestrowała 

przypadek wejścia na jedną z nich przez 

nieznane osoby, które przypłynęły tam wpław 

w dniu 04.06.2015 (fot.  2). Poza tym nie zostały 

odnotowane przypadki obecności ludzi na 

wyspach, w tym przybijania łodzi czy innego 

sprzętu pływającego.  

Wiosną i latem 2016 r. na nagraniach z kamery 

nr 01 obserwowano m.in. obecność na brzegu 

basenu wędkarzy i plażowiczów oraz 

gniazdowanie i lęgi łabędzia niemego, będącego 

gatunkiem chronionym, na jednej z dwóch 

monitorowanych wysp (fot. 3). Para łabędzi, która się tam zagnieździła, wychowała 5 młodych 

(fot. 4). W okresie tym w polu widzenia kamer odnotowano również obecność wielu innych 

gatunków ptaków, m.in. tokujących na wyspach pływających rybitw rzecznych. W sezonie 

2016 r. na wyspach tych nie stwierdzono jednak lęgów ptaków siewkowych. Z kolei w 2017 

i 2018 r. dzięki kamerze nr 01 specjalista ds. ekologii miał podgląd na odbywające się na ww. 

wyspach lęgi rybitw rzecznych oraz kolejne lęgi łabędzia niemego. 

We wszystkich dotychczasowych sezonach funkcjonowania monitoringu kamerowego online 

odnotowano, że z wysp posadowionych w basenie przy Kanale Żerańskim, jak również  z wyspy 

zlokalizowanej przy siedzibie RZGW (p. niżej), korzystało wiele gatunków ptaków, traktujących 

te obiekty jako miejsce odpoczynku, noclegu czy postoju w czasie wędrówki, żerowania, 

wychowu młodych oraz gniazdowania. Poza rybitwą rzeczną i łabędziem niemym, na wyspach 

stwierdzono obecność następujących gatunków: krzyżówka, nurogęś, mewa siwa, mewa 

srebrzysta, mewa białogłowa, śmieszka, rybitwa białoczelna, pliszka siwa, wrona, czapla siwa, 

brodziec piskliwy, kokoszka, kormoran. Zarazem na obrazach z kamer widać było dowody wizyt  

ze strony bobrów, wydr i wron, a więc m.in. potencjalnych drapieżników. 

 

http://www.wislawarszawska.pl/
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Fot. 2. Wtargnięcie nieznanych osób na jedną z wysp w basenie przy Kanale Żerańskim w dniu 

04.06.2015 – obraz z kamery monitoringu nr 01 

 

 

Fot. 3. Gniazdowanie łabędzia niemego na jednej z wysp przy Kanale Żerańskim w maju 2016 r. 

Na brzegu basenu – wędkarze, na środku wyspy – wypoczywająca czapla siwa. Obraz z kamery 

monitoringu nr 01 
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Fot. 4. Łabędzie nieme z młodymi koło gniazda na jednej z wysp przy Kanale Żerańskim 

w sezonie 2016 r. Obraz z kamery monitoringu nr 01 

- punkt monitoringu nr 02 

W sezonie lęgowym 2015 r. za pośrednictwem kamery nr 02 obserwowano lęg rybitwy rzecznej 

na wyspie pływającej zlokalizowanej w Porcie Żerańskim przy siedzibie RZGW. Był to pierw-

szy lęg ww. gatunku w tej części Warszawy, z dala od dotychczas znanych kolonii. Ze względu 

na oddalenie kamery (zainstalowanej na brzegu zbiornika), ogląd z kamer nie pozwolił jednak na 

obserwację jaj w gnieździe – ich obecność została stwierdzona dzięki wizjom bezpośrednim. 

Monitoring online pokazał również, że w drugiej połowie lipca 2015 r. wyspę penetrowały poje-

dyncze wrony, które mogły doprowadzić do zniszczenia lęgu. Ponadto, kamera pokazała obec-

ność wędkarzy w pobliżu wyspy, która mogła przyczynić się do płoszenia rybitw i w rezultacie 

straty lęgu. Po stwierdzeniu w dniu 19.06.2015 na akwenie przy siedzibie RZGW obecności 

wędkujących osób, na miejsce zostały wezwane służby mundurowe, gdyż połów ryb w tej loka-

lizacji jest niedozwolony. 

Poza tym, za pośrednictwem kamery nr 02 w 2015 r. obserwowano zjawisko polegające na od-

chowaniu na wyspie piskląt jednej lub dwóch par mew siwych, które miały gniazda w jej pobli-

żu. Dzięki wyspie zwiększył się zatem sukces lęgowy tego gatunku, który w sezonie 2015 r. 

gniazdował na warszawskim odcinku Wisły bardzo nielicznie (6 par).  

W 2015 r. monitoring online nie wykazał przypadków wtargnięcia ludzi na wyspę, na co zwra-

cano szczególną uwagę w związku z negatywnymi doświadczeniami z 2014 r. (kiedy to miało 

miejsce m.in. rozbicie namiotu na wyspie przez niezidentyfikowane osoby oraz zniszczenie czę-

ści segmentów platformy przez plażowiczów). Wpływ na ograniczenie ingerencji ludzkiej miało 

prawdopodobnie opatrzenie wyspy boją informacyjno-ostrzegawczą w maju 2015 r.  

W 2015 r. dzięki kamerze zaobserwowano także przypadek żerowania dzików bardzo blisko 

wyspy przy RZGW (zjawisko występujące również w kolejnych sezonach) oraz stwierdzono 

wykorzystanie tej lokalizacji przez bociany czarne w okresie wędrówek. 

W sezonie 2016 r. na nagraniach z kamery widoczny był utrzymujący się permanentnie niski 

stan wody w basenie, w którym zlokalizowano obserwowaną wyspę. Za sprawą niemal całkowi-

tego wyschnięcia zbiornika, wyspa ta osiadła na dnie i była praktycznie połączona z brzegiem 

(fot. 5). Wiosną 2016 r. obserwowano na wyspie toki rybitw rzecznych i białoczelnych, które 

jednak nie podjęły lęgów. Było to prawdopodobnie spowodowane ww. bardzo niskimi stanami 
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wody oraz obecnością ludzi – wędkarzy i osób remontujących w owym czasie pobliską śluzę 

Żerań. 

W sezonie 2017 r. kamera nr 02 dostarczyła podglądu na odbywające się na wyspie lęgi rybitw 

rzecznych oraz śmieszki, natomiast w 2018 r. lęgi nie miały miejsca przypuszczalnie ze względu 

na ponownie występujący bardzo niski poziom wody w basenie. 

 

Fot. 5. Wyspa pływająca w basenie Portu Żerańskiego w sezonie 2016 r. Widoczny bardzo niski 

stan wody, opadnięcie wyspy na dno, jej silne zarośnięcie roślinnością szuwarową oraz obecność 

żerującego dzika. Obraz z kamery monitoringu nr 02 

- punkt monitoringu nr 03 

Materiały z podglądu online rejestrowanego przez kamerę nr 03 pozwoliły potwierdzić, 

że w sezonach 2015 - 2018 r. nie miały miejsca przypadki przybijania jednostek pływających do 

sztucznej wyspy zacumowanej w korycie rzeki na 521 km żeglugowym, a więc nie znajdowała 

się ona pod negatywnym wpływem antropopresji. Nie stwierdzono jednak również lęgów pta-

ków siewkowych, do czego być może przyczyniła się nieobecność wyspy na stanowisku 

w 2016 r. Nie mogła ona bowiem zostać wyprowadzona z Portu Żerańskiego, gdzie zimowała, 

z powodu realizowanego przez cały sezon 2016 r. remontu śluzy Żerań. W związku z tym, prze-

rwana została ciągłość w funkcjonowaniu obiektu i ptaki nie miały okazji przyzwyczaić się do 

jej nieprzerwanej (w okresie lęgowym) obecności w przedmiotowej lokalizacji na przestrzeni 

kilku kolejnych lat. Tym niemniej, w pozostałych sezonach poza 2016 r. kamera zarejestrowała 

wizyty na wyspie ze strony wielu gatunków ptaków, m.in.  mew, rybitw, jaskółek, wron, szpa-

ków i pliszek siwych. 

- punkt monitoringu nr 04 

Dzięki kamerze nr 04 specjalista ds. ekologii ma podgląd na fragment koryta Wisły, na którym 

chętnie żerują ptaki siewkowe i inne ptaki wodne, a który jednocześnie leży w centrum miasta, 

w bezpośrednim sąsiedztwie bardzo popularnych wśród warszawiaków bulwarów wiślanych. 

Dzięki temu można było obserwować zachowania ptaków w warunkach stałej antropopresji. 

Dodatkowo obrazy z kamery uzupełniały uzyskane w wyniku monitoringu ornitologicznego in-

formacje na temat liczebności poszczególnych gatunków ptaków na tym śródmiejskim odcinku. 

W okresie realizacji Projektu, dzięki kamerze na bulwarach odnotowano obecność licznych 

osobników należących do najważniejszych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły – w tym  
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mew i kaczek –  w trakcie łowów, żerowania i odpoczynku w okresach migracji. W obiektywie 

kamery wielokrotnie były widoczne również bobry. Dodatkowym wyróżniającym się zdarze-

niem zarejestrowanym przez kamerę nr 04 stała się obecność łosia brodzącego w Wiśle 

w sezonie 2015 r. (fot. 6). 

 

Fot. 6. Młody łoś brodzący w Wiśle w okresie niskiego stanu wody latem 2015 r. 

- punkt monitoringu nr 05 

Fotopułapka, czyli kamerowy punkt obserwacyjny z zasilaniem indywidualnym, we wszystkich 

dotychczasowych sezonach funkcjonowania był użytkowany na granicy rezerwatu przyrody 

Wyspy Zawadowskie. W okresach jesienno-zimowych kamera była każdorazowo 

przechowywana w magazynie. 

Do tej pory, fotopułapka pokazała obecność na terenie rezerwatu nielicznych pieszych, 

rowerzystów i samochodów (fot. 7). Wizyty nawet niewielkich liczb ludzi w okresie niskich 

stanów wody – takich, jakie miały miejsce zarówno w 2015, jak i 2016 r. – może mieć 

negatywny wpływ na bytujące w rezerwatach ptaki siewkowe ze względu na ułatwioną 

penetrację piaszczystych wysp i odsypisk, skutkującą płoszeniem ptaków, a nawet niszczeniem 

ich siedlisk i gniazd. O zaobserwowanych incydentach wjazdu pojazdów do rezerwatu 

informowane były odpowiednie służby pilnujące przestrzegania na terenie Projektu przepisów 

ochrony przyrody.  
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Fot. 7. Samochód wjeżdżają-

cy na teren rezerwatu przyro-

dy Wyspy Zawadowskie – 

obraz z kamery monitoringu 

nr 05 (fotopułapki) 

 

 

2) z dnia 22.03.2018, Ref. Ares (2018) 1594782-22/03/2018, podsumowującym wizytę mo-

nitorującą, która odbyła się w dniach 3-4 października 2018 r. 

a) dot. działania C.2 (odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki) 

– planowane zabiegi niezbędne do utrzymania efektu działania C.2 

W ramach działania C.2, pod koniec 2016 r. dokonano prac polegających na usuwaniu roślinno-

ści (wycinanie i karczowanie drzew i krzewów, koszenie roślinności zielnej) w 6 wybranych 

lokalizacjach na obszarze Projektu, nazwanych jako: Rajszew, Łomianki Dolne, Łomianki Dolne 

– Piaskarnia B, Golędzinów, Stara Wisła (Wawer) oraz Zawady-międzywale. W sezonach 2017 

i 2018 zaobserwowano stopniowo postępującą sukcesję roślinną na tych terenach, tj. ich ponow-

ne zarastanie roślinnością zielną oraz odrastającymi pędami drzew i krzewów. W szczególności 

dało się zauważyć dokuczliwe odbijanie od korzeni klonu jesionolistnego, będącego inwazyjnym 

gatunkiem obcym. To ostatnie zjawisko, trudne do zwalczenia w drodze wycinki mechanicznej, 

było dobrze widoczne m.in. w lokalizacji Golędzinów, tj. na wyspie stałej utworzonej w ramach 

działania C.1. 

Dla ograniczenia skali odrastania roślinności, w tym klonu jesionolistnego, na wyspie na Golę-

dzinowie przewidziano wypas owiec i kóz. Pierwszy etap wypasu miał miejsce przez około mie-

siąc w okresie grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r. i został przerwany przez intensywne opady 

śniegu. Zwierzęta zostały ponownie wprowadzone na wyspę wiosną 2018 r. i wypas ten jest za-

planowany do jesieni 2018 r. Lokalizacja Golędzinów szczególnie dobrze nadaje się do prowa-

dzenia wypasu ze względu na jej duży obszar, różne rodzaje obecnej tu roślinności oraz otocze-

nie ze wszystkich stron przez wodę. Informacje na temat rezultatów prowadzonego wypasu zo-

stały zebrane poniżej w punkcie 3 lit. a. 

W pozostałych lokalizacjach objętych pracami wycinkowymi wypas zwierząt nie jest planowany 

ze względu na zagrożenie stada ze strony drapieżników oraz trudność w utrzymaniu go na wy-

znaczonym obszarze. 

Dla utrzymania właściwego stanu wszystkich odsłoniętych w ramach działania C.2 piaszczys-

tych i mulistych brzegów rzeki oraz wysp wiślanych, zaplanowano prowadzenie co ok. 2-3 lata 

zabiegów mechanicznych (na Golędzinowie uzupełnianych wypasem zwierząt). Pierwsze wy-

cinki odnawiające przypadłyby zatem na sezon jesienno-zimowy 2018/2019 lub 2019/2020 

(zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi, prace te powinny być prowadzone poza 

sezonem lęgowym). Jednocześnie należy jednak zastrzec, że dokładne terminy i rodzaje zabie-
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gów prowadzonych w poszczególnych lokalizacjach będą uzależnione od obserwowanej w nich 

na bieżąco sytuacji w zakresie stopnia porostu roślinnością, jej składu gatunkowego oraz zjawisk 

mogących mieć znaczenie dla dalszego procesu odrastania poszczególnych grup roślin. Tereny 

działania C.2 będą zatem znajdowały się pod stałą obserwacją pracowników ZZW, którzy 

w zależności od jej wyników i wyciąganych sukcesywnie wniosków będą na bieżąco planowali 

niezbędne zabiegi. 

b) dot. działania C.3 (tworzenie wysp pływających) – dodatkowa ochrona lęgów 

W sezonie 2017 i 2018 r. na wyspach pływających zainstalowanych na Żeraniu pojawiły się lęgi 

ptaków siewkowych, w tym przede wszystkim rybitw rzecznych. W 2017 r. zasiedlona została 

największa z wysp, znajdująca się w zimowisku Portu Żerańskiego przy siedzibie RZGW, oraz 

jedna z 2 mniejszych wysp w basenie przy Kanale Żerańskim. Sukces lęgowy tych dwóch kolo-

nii był jednak niewielki prawdopodobnie w związku z działalnością drapieżników (lisa i/lub 

ptaków krukowatych). 

Jak zostało wspomniane we wniosku z dnia 22.12.2017, realizatorzy Projektu planowali wyko-

nanie wokół wyspy zlokalizowanej w zbiorniku przy siedzibie RZGW zabezpieczenia przed 

drapieżnikami mającego polegać na postawieniu wygrodzenia w pewnej odległości od wyspy. 

Optymalna wysokość oraz inne parametry tego ogrodzenia miały zostać ustalone w porozumie-

niu z wykonawcą ww. wysp lęgowych po skonsultowaniu pomysłu z członkami Komitetu Ste-

rującego. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu, które odbyło się w dniu 12.01.2018 (p. raport 

w zał. nr 16b do final report), uczestniczący w spotkaniu specjaliści z zakresu czynnej ochrony 

ptaków zasugerowali, że najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia wyspy byłoby postawie-

nie wokół niej ogrodzenia pod napięciem elektrycznym, które skutecznie zniechęcałoby do po-

konania przeszkody drapieżniki takie jak norka. 

Zgodnie z analizą dokonaną przez realizatorów Projektu, zaproponowane na posiedzeniu Komi-

tetu wygrodzenie elektryczne z przyczyn praktycznych musiałoby jednak zostać umiejscowione 

na samej wyspie, nie na wodzie wokół niej. Pomysł wykonania ogrodzenia (elektrycznego lub 

nie) na platformach lęgowych został skonsultowany z wykonawcą tych konstrukcji, tj. firmą 

Hydrolech Sp. z o.o., który stwierdził, że ze względów technicznych możliwe byłoby jedynie 

osobne wygrodzenie każdego z trójkątnych segmentów wyspy. Ogrodzenie całej platformy po 

krawędziach zewnętrznych całego jej obwodu nie sprawdziłoby się bowiem z uwagi na ruch, 

który wykonują segmenty podczas falowania wody – za jego sprawą ogrodzenie takie uległoby 

szybkiemu zniszczeniu i nie spełniłoby swojego zadania. Z kolei ogrodzenie każdego segmentu 

wydaje się chybionym pomysłem ze względu na utrudnienie ptakom i ich pisklętom poruszania 

się po wyspie i nad wyspą. Ponadto, w przypadku koncepcji polegającej na zastosowaniu wy-

grodzenia pod napięciem elektrycznym zaistniały obawy, że użycie takich zabezpieczeń spowo-

dowałoby wtargnięcie na wyspę osób niepożądanych, chcących dokonać kradzieży ogrodzenia 

oraz zwłaszcza niezbędnego w takiej instalacji generatora prądu. 

Powyższe przewidywane trudności i zagrożenia sprawiły, że ostatecznie pracownicy Projektu 

zrezygnowali z wykonania wygrodzenia wokół największej platformy lęgowej. Ich decyzja wy-

nikała również z chęci uniknięcia nadmiernej ingerencji w naturalne procesy przyrodnicze 

i tworzenia zbyt sztucznych warunków dla lęgów ptaków. Podobne stanowisko zostało wyrażo-

ne także przez część członków Komitetu Sterującego Projektu na posiedzeniu w dniu 

12.01.2018. Jako dodatkową przyczynę podjęcia powyższej decyzji należy wymienić fakt, że 

rabunki lęgów dokonane na wyspach pływających w 2017 r. przynajmniej częściowo mogły 

mieć miejsce za sprawą ptaków drapieżnych, a więc z nalotu – nie stwierdzono bowiem tropów 

drapieżników ziemno-wodnych. 

Jednocześnie w sezonie lęgowym 2018 r. odnotowano długo się utrzymujące, bardzo niskie sta-

ny wody w basenie zimowiska Portu Żerańskiego, co wpłynęło na bardzo niskie zainteresowa-

nie znajdującą się tam wyspą ze strony ptaków siewkowych z racji jej całkowitego opadnięcia 
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na dno, a w konsekwencji – całkowity brak lęgów w tej lokalizacji. W tej sytuacji, wykonanie 

w niej planowanych wcześniej zabezpieczeń przed sezonem 2018 r. tak czy inaczej minęłoby 

się z celem. 

W sezonie 2018 r. wyspy pływające zrealizowane w ramach działania C.3 znajdują się pod stałą 

obserwacją, której wyniki będą miały znaczenie dla wyboru ewentualnych metod zabezpieczeń 

przed drapieżnictwem w kolejnym roku. W razie stwierdzenia dalszych poważnych strat lęgów 

ptaków siewkowych spowodowanych przez drapieżniki ziemno-wodne, rozważone zostanie 

ogrodzenie wyspy lub zastosowanie metody nakładania na gniazda odwróconych koszy drucia-

nych (co było stosowane na gniazdach rybitw na Pomorzu). 

3) Z dnia 07.08.2018, Ref. Ares (2018) 4144698-07/08/2018, podsumowującym wizytę mo-

nitorującą, która odbyła się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. 

a) dot. działania C.2 (odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki) 

– skutki wypasu zwierząt 

W okresie 16.12.2017 – 20.01.2018 w jednej z lokalizacji objętych usuwaniem roślinności 

w ramach działania C.2, tj. na wyspie stałej zbudowanej w ramach Projektu na Golędzinowie, 

prowadzony był wypas owiec i kóz w liczbie ok. 70 szt. (fot. 1 i 2). Działanie to miało na celu 

usunięcie odrastającej roślinności przed rozpoczęciem nowego sezonu lęgowego ptaków siew-

kowych. Po dniu 20.01.2018 ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe (opady śniegu) 

tymczasowo zrezygnowano z dalszego wypasu. 

Wypas kóz jest skuteczny w ramach usuwania głównie bardzo uciążliwych odrostów klonu je-

sionolistnego, będącego inwazyjnym gatunkiem obcym. Zwierzęta te chętnie zgryzają miazgę 

pędów klonu, co powoduje obumieranie roślin. W czasie zimowego wypasu zostało zgryzionych 

100% obecnych na golędzinowskiej wyspie pędów klonu, które w rezultacie obeschły i łatwo 

poddawały się łamaniu (fot. 3). Wiosną 2018 r. klon zaczął ponownie odrastać od korzeni, jed-

nak w ilości o ok. połowę mniejszej, niż odnotowywano przed wprowadzeniem zwierząt na wy-

spę. Jednocześnie owce i kozy spowodowały redukcję odrostów wierzby i robinii akacjowej, 

która – podobnie jak klon jesionolistny – należy do łatwo się rozprzestrzeniających i trudnych 

w zwalczaniu inwazyjnych gatunków obcych, oraz części roślinności zielnej. 

W maju 2018 r. owce i kozy ponownie wprowadzono na wyspę na Golędzinowie (fot. 4) i będą 

one wypasane w tej lokalizacji do jesieni lub nawet początków zimy 2018 r. (w zależności od 

warunków pogodowych). Wiosną 2018 r. wyspa zarosła wysoką roślinnością zielną, w związku 

z czym prowadzi się na niej wypas o charakterze intensywnym. 

W wyniku wypasu w 2018 r., w lokalizacji Golędzinów praktycznie całkowicie została zahamo-

wana sukcesja drzew i krzewów. Kozy w dalszym ciągu zgryzają 100% pojawiającego się klonu 

jesionolistnego, lecz gatunek ten nie został jeszcze wyeliminowany z wyspy ze względu na odra-

stanie od korzeni oraz z banku nasion w glebie. Będzie to zatem proces stopniowy, rozłożony 

prawdopodobnie na kolejne kilka lat. Wzrost roślinności zielnej również jest hamowany. Wypas 

już spowodował pewne zmiany składu gatunkowego flory na wyspie, w tym hamowanie wzrostu 

wyższej roślinności na najbardziej otwartych płatach odsypiska, co otworzyło pole do ekspansji 

rzepienia włoskiego – gatunku obcego, który jest jednak chętnie zgryzany zarówno przez kozy, 

jak i owce (fot. 5). Zwierzęta usuwają również inwazyjną i szybko rosnącą nawłoć. Ponadto, 

w związku z wypasem na wyspie pojawiło się dużo ostrożenia polnego, który wcześniej był 

mniej liczny, gdyż zespołami dominującymi wśród wyższej roślinności zielnej był zespół mozgi 

trzcinowatej oraz zbiorowiska nawłoci i trzcinnika piaskowego. 

Należy mieć na uwadze, że siedlisko na Golędzinowie cechuje się wysoką żyznością, a od mo-

mentu utworzenia wyspy stałej w 2015 r. ani razu nie została ona zalana przez wezbrane wody 

rzeki. Okresowe zalewy pomogłyby w opanowywaniu roślinności poprzez jej przykrycie wodą, 

naniesienie piasku i w efekcie zmianę struktury roślinności na lepiej przystosowaną do warun-

ków zalewowych. Taka roślinność zalewowa byłaby niższa, a zwierzęta zgryzałyby ją łatwiej 
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i chętniej. W związku z sytuacją jw., sukcesja na wyspie musiała być dotychczas hamowana 

w sposób całkowicie sztuczny. 

W kolejnych sezonach, w zależności od osiąganych wyników, intensywność wypasu na wyspie 

na Golędzinowie będzie ograniczana lub będzie on prowadzony tylko poza okresem lęgowym. 

Działania te będą opłacane z budżetu m.st. Warszawy. W pozostałych lokalizacjach objętych 

pracami wycinkowymi wypas zwierząt nie jest planowany ze względu na zagrożenie stada 

ze strony drapieżników, w tym psów, oraz trudność w utrzymaniu go na wyznaczonym obszarze.  

 

Fot. 1. Wypas owiec i kóz w lokalizacji Golędzinów na przełomie 2017 i 2018 r. 

 

 

Fot. 2. Kozy w trakcie zgryzania pędów klonu jesionolistnego na wyspie na Golędzinowie – 

przełom 2017 i 2018 r. 
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Fot. 3. Zgryzione przez kozy, a w rezultacie 

suche i łatwo się łamiące pędy klonu jesiono-

listnego, oraz zielone pędy świeżo odrastające; 

wyspa na Golędzinowie, czerwiec 2018 r. 

 

 

Fot. 4. Wiosenno-letni 

wypas owiec i kóz na 

wyspie na Golędzino-

wie(czerwiec 2018 r.). 
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Fot. 5. Całkowicie ogryziony przez owce i kozy okaz rzepienia włoskiego (wyspa na Golędzi-

nowie, czerwiec 2018 r.) 

b) dot. działania C.5 (ograniczanie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie 

miejsc udostępnionych wypoczynkowi) – źródła finansowania realizacji pawilonu edu-

kacyjno-sanitarnego oraz jego przyszłe wykorzystanie 

W ramach prac przygotowawczych do budowy pawilonu edukacyjno-sanitarnego, poniesione 

zostały następujące koszty: 

− nagroda dla laureatów konkursu architektonicznego na koncepcję pawilonu i jego otoczenia 

w kwocie 70.000,00 zł (16.259,03 €): poz. 66 w kategorii „External assistance costs” w koń-

cowym zestawieniu wydatków i dochodów m.st. Warszawy (załącznik nr 26 do final report), 

− koszty opracowania przez firmę eM4 Pracownia Architektury Brataniec kompletnej doku-

mentacji projektowo-wykonawczej pawilonu w łącznej kwocie (pomniejszonej o podatek 

VAT możliwy do odzyskania) równej 172.947,55 zł (40.241,83 €): poz. 77, 89, 94 i 95 

w kategorii i zestawieniu jw., 

− należne firmie Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce wynagrodzenie za przygotowanie 

wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwesty-

cji polegającej na budowie pawilonu oraz postępowanie w sprawie tej decyzji, w kwocie 

(pomniejszonej o możliwy do odzyskania podatek VAT) równej 58.740,66 zł (13.674,93 €): 

poz. 96 w kategorii i zestawieniu jw. (część wykazanego kosztu), 

− należne firmie Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce wynagrodzenie za przygotowanie 

kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla projektu uzupełnienia sieci wodo-

ciągowej i kanalizacyjnej na potrzeby przyłącza pawilonu, w kwocie (pomniejszonej o moż-

liwy do odzyskania podatek VAT) równej 148.530,66 zł (33.662,87 €): poz. 105 w kategorii 

i zestawieniu jw. 

Ponadto, w okresie realizacji Projektu (do dnia 31.03.2018) zostały wykonane następujące prace 

związane z budową pawilonu: 
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− przyłączenie przez firmę RWE STOEN/ Innogy Stoen instalacji elektrycznej pawilonu do 

sieci elektroenergetycznej, na łączną kwotę (pomniejszoną o możliwy do odzyskania poda-

tek VAT) równą 3.713,92 zł (853,10 €): poz. 11 i 16 w kategorii „Durable goods: infrastruc-

ture costs” w zestawieniu jw., 

− część budowy budynku pawilonu (roboty przygotowawcze oraz część robót ziemnych) przez 

firmę Transtolbud-Piekutowski Sp. z o.o., na łączną kwotę (pomniejszoną o możliwy do od-

zyskania podatek VAT) równą 610.766,24 zł (146.702,43 €): poz. 18 i 20 w kategorii i ze-

stawieniu jw., 

− część prac firmy eM4 Pracownia Architektury Brataniec z zakresu nadzoru autorskiego nad 

budową pawilonu, w kwocie (pomniejszonej o możliwy do odzyskania podatek VAT) rów-

nej 3.870,82 zł (929,75 €): poz. 113 w kategorii „External assistance costs” w zestawieniu 

jw. 

Wszystkie ww. wydatki na łączną kwotę 1.068.569,85 zł (252.323,94 €) zostały pokryte przez 

m.st. Warszawę w ramach wydatków kwalifikowalnych Projektu ze środków dotacji LIFE+ lub 

z dofinansowania NFOŚiGW. 

Jak wskazano we wniosku z dnia 22.12.2017, łączny koszt budowy budynku pawilonu przez 

firmę Transtolbud-Piekutowski Sp. z o.o. wyniesie 5.000.000,00 zł (ok. 1.200.970,00 €). 

Wszystkie koszty tej budowy poza ww. kwotą 610.766,24 zł (146.702,43 €) plus VAT możliwy 

do odzyskania zostaną lub już zostały opłacone z budżetu własnego m.st. Warszawy. Ww. bu-

dowa powinna zostać zakończona w terminie umownym do dnia 30.10.2018. 

Poza wzniesieniem samego budynku pawilonu, do realizacji pozostaje jeszcze jego otoczenie 

oraz niezbędna infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna.   

Przetarg na wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego, sieci kanalizacji ogólnospław-

nej i sieci wodociągowej na potrzeby pawilonu wraz z otoczeniem został ogłoszony przez ZZW 

w dniu 21.06.2018, jednak unieważniono go ze względu na ceny złożonych ofert przekraczające 

kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizację zamówienia. Ponownie przetarg został 

ogłoszony w dniu 16.07.2018 i w wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 13.08.2018, na cele reali-

zacji zadania wybrano firmę INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp.k.  Zgodnie z warunkami zamówienia, 

inwestycja zostanie zakończona do dnia 30.11.2018, zaś jej koszt wyniesie prawie 1,3 mln zł 

(ok. 310 tys. €). 

Jeśli chodzi o zadanie polegające na realizacji otoczenia pawilonu (drogi, zagospodarowanie, 

aranżacja zieleni), część środków wstępnie przeznaczonych na jego wykonanie zostało wykorzy-

stanych do zwiększenia puli niezbędnej na potrzeby drugiego przetargu w przedmiocie jw. 

(dot. przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego). W związku z tym, pula środków desygnowa-

nych w budżecie m.st. Warszawy na zamówienie dotyczące zagospodarowania terenu została 

zawnioskowana do zwiększenia na sesji Rady m.st. Warszawy przewidzianej na dzień 

30.08.2018. Niezwłocznie po otrzymaniu koniecznych środków finansowych zostanie ogłoszony 

przetarg w ww. zakresie. Szacowana wartość zamówienia wynosi ok. 850 tys. zł (ok. 205 tys. €). 

Po wybudowaniu, w okresie trwałości Projektu pawilon będzie wykorzystywany wyłącznie na 

cele edukacyjne. Prowadzone w nim zajęcia będą przeznaczone dla mieszkańców aglomeracji 

warszawskiej, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także dla tury-

stów. Tematyka wydarzeń edukacyjnych organizowanych w pawilonie będzie obejmować prze-

de wszystkim zagadnienia dotyczące nadwiślańskiej przyrody i jej ochrony, w tym w ramach 

OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz wiślanych rezerwatów przyrody.  Zajęcia jw. 

będą organizowane przez m.st. Warszawę lub wybrane przez m.st. Warszawę w drodze konkursu 

przyrodnicze organizacje pozarządowe. Koszty prowadzenia zajęć będą pokrywane z budżetu 

m.st. Warszawy, które w okresie trwałości  Projektu nie będzie uzyskiwać z tytułu użytkowania 

pawilonu żadnych dochodów, lub ewentualnie ze środków bezzwrotnych dotacji zewnętrznych. 

Zajęcia edukacyjne będą prowadzone przez profesjonalnych edukatorów, w tym warszawskich 

i podwarszawskich nauczycieli, specjalistów przyrodników oraz osób zajmujących się kwestiami 



14 
 

ochrony przyrody. Spodziewane efekty działalności edukacyjnej planowanej do prowadzenia 

w pawilonie to: wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa aglomeracji warszawskiej na temat przy-

rody nadwiślańskiej i jej ochrony, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wynikłe z nich 

zmiany w zachowaniu wobec cennych zasobów przyrody. 

 

 

 

 

 

Opracowała:  


