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Prace zostały wykonane jako kontynuacja monitoringu na podstawie założeń projektu LIFE+ 

"Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 

intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"  (WislaWarszawska.pl), realizowanego przez Miasto 

Stołeczne Warszawa i Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Projekt otrzymał 

dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Metody 

Monitoring został przeprowadzony zgodnie z „Metodyką monitoringu ptaków realizowanego w 

ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny 

środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”, przekazaną przez 

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. 

 

Terminy kontroli 

Na odcinku 488-538 km Wisły wykonano łącznie 1 kontrolę wyspy na km 500 (z wejściem na wyspę) 

oraz 2 spływy na całym monitorowanym odcinku, które odbyły się w następujących terminach: 

L.p. termin rodzaj kontroli 

1 26.04.2017 wyspa na km 500 

2 26.05.2017 spływ 

3 15.06.2017 spływ 
 

Dane uzyskane ze spływów oraz penetracji wyspy uzupełniono o 11 kontroli pieszych, które odbyły 

się w terminach: 

L.p. termin 

1 15.03.2017 

2 21.03.2017 

3 26.03.2017 

4 1.04.2017 

5 7.04.2017 

6 19.04.2017 

7 24.04.2017 

8 9.05.2017 

9 14.05.2017 

10 23.05.2017 

11 27.05.2017 
 

Do zebranych danych włączono obserwacje przekazane przez Łukasza Poławskiego, zebrane na 

terenie Ławic Kiełpińskich (31.05), Portu Żerańskiego (maj-czerwiec), wyspy na km 516 obok Mostu 

Gdańskiego (20.06), Rez. Wyspy Zawadowskie (czerwiec) oraz Portu Praskiego. 
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W pracach terenowych udział wzięli:  

Fatima Hayatli, Beata Kojtek, Artur Koliński, Justyna Kubacka, Andrzej Różycki, Dawid Sikora, Jarosław 

Synowiecki, Tomasz Chodkiewicz, Łukasz Wardecki, Andrzej Węgrzynowicz, Bartłomiej Woźniak, 

Magda Zadrąg 

 

Warunki wodne 

Od marca do czerwca poziom wody na Wiśle w Warszawie utrzymywał się w strefie stanów średnich i 

wysokich. Na przełomie kwietnia i maja wystąpiło wezbranie. Ze względu na zalanie wysp i łach 

piaszczystych przez rzekę,  wezbranie uniemożliwiło wykonanie pierwszego z zaplanowanych 

spływów, którego głównym celem była ocena liczebności lęgowej śmieszki. Według danych 

literaturowych na środkowej Wiśle szczyt składania jaj przez śmieszki przypada na okres od trzeciej 

dekady kwietnia do drugiej dekady maja1, zatem optymalnym terminem spływu byłby początek maja. 

Przed końcem kwietnia, kiedy rozpoczęło się wezbranie, penetracja wysp przyniosłaby zaniżone 

liczebności gniazd śmieszki. 

 

Oszacowanie liczebności lęgowej kluczowych gatunków ptaków 

Mewy i rybitwy 

Liczebność lęgową mew i rybitw przedstawia Tabela 1. Większość lęgów zaobserwowano w 

rezerwatach Wyspy Świderskie i Wyspy Zawadowskie, a także na wyspie na 499-500 km.  

Stwierdzono dużą kolonię lęgową śmieszki na 500 km rzeki, zajętą także m.in. przez rybitwy rzeczne i 

rybitwy białoczelne. Ze względu na silne wezbranie wody, które rozpoczęło się w ostatnim tygodniu 

kwietnia i trwało do końca pierwszej dekady maja, większość lęgów śmieszek została utracona.  

Inne ważniejsze lokalizacje lęgowe: 

1) 489-491 km – lęgi mew siwych, rybitw rzecznych i rybitw białoczelnych na wyspie i łachach 

piaszczystych w Rez. Wyspy Świderskie; 

2) 495 km – lęgi rybitw rzecznych i białoczelnych na łasze piaszczystej w Rez. Wyspy 

Zawadowskie 

3) 497 km – lęgi śmieszek, rybitw rzecznych i mew siwych na piaszczystej ławicy; 

4) 520-521 km – lęgi rybitw rzecznych, mew siwych i śmieszek w Porcie Żerańskim i basenie 

zimowym RZGW (w tym na sztucznej platformie); 

5) 537 km – lęgi rybitwy rzecznej, mewy siwej i rybitwy białoczelnej na piaszczystej ławicy. 

 

Nie stwierdzono pewnego gniazdowania mewy czarnogłowej, srebrzystej, białogłowej ani romańskiej. 

Ponieważ przed wezbraniem spenetrowano tylko wyspę na 500 km biegu rzeki, oszacowanie 

lokalizacji oraz liczebności kolonii śmieszki przed wezbraniem może być niepełne. Kontrole piesze z 

brzegu, które odbyły się przed wezbraniem, wykazały jednak tylko jedną dodatkową lokalizację z 

                                                           
1Bukaciński D., Bukacińska M. 2015. Kluczowe gatunki ptaków siewkowych na środkowej Wiśle: biologia, 

ekologia, ochrona i występowanie. T.2. Śmieszka, Chroicocephalus ridibundus. Monografia, STOP, Warszawa, 68 

s. 
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potencjalnymi lęgami śmieszki – na 528 km, gdzie w pobliżu dużej wyspy 1.04 obserwowano stado 6 

osobników i przypisano im kategorię lęgowości B. Zatem najprawdopodobniej oszacowana liczebność 

śmieszki oddaje liczebność rzeczywistą. 

Tabela 1. Liczebność lęgowych mew i rybitw stwierdzonych w 2017 r. (kategoria lęgowości C – 

gniazdowanie pewne, na podstawie stwierdzonych aktywnych gniazd).   

1 – przed wezbraniem, 2 – po wezbraniu 

 

Pozostałe ptaki siewkowe 

Zanotowano 3 pewne lęgi oraz 28 par lęgowych (kat. B) sieweczki rzecznej Charadrius dubius. 

Stwierdzono także  1 pewny lęg (497 km) i jedną parę lęgową (kat. B, 536 km) sieweczki obrożnej 

Charadrius hiaticula. Obserwacje sieweczek miały miejsce przede wszystkim w rezerwatach Ławice 

Kiełpińskie, Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie, a sieweczek rzecznych także na wyspach i 

plażach piaszczystych na km 499-502. 

Zaobserwowano łącznie 34-35 pary lęgowe brodźca piskliwego Actitis hypoleucos (jedna obserwacja 

w kat. C, pozostałe w kat B.), w tym jedną przed wezbraniem. Lęgi brodźców piskliwych stwierdzano 

na łachach i plażach piaszczystych, przede wszystkim na południowym i północnym krańcu 

monitorowanego odcinka rzeki: 489-504 km (w tym rezerwaty Wyspy Zawadowskie i Wyspy 

Świderskie) i 529-533 km (Rez. Ławice Kiełpińskie). 4-5 par zanotowano na miejskim odcinku Wisły: 

514 km – Port Praski, 516 km – prawy brzeg rzeki obok wyspy przy Moście Gdańskim, 520 km – Port 

Żerański oraz 524 km. 

 

Nurogęś Mergus merganser 

Aby ocenić liczebność populacji lęgowej nurogęsia, posłużono się metodą przyjmowaną w 

poprzednich latach monitoringu. 

Minimalną liczebność lęgową obliczono na podstawie liczby stadek rodzinnych. Samice wodzące 

młode stwierdzono po raz pierwszy 24.04 (1 stadko, 504 km). Łącznie zanotowano 4 stadka rodzinne 

(pozostałe: 14.05 508 km, 23.05 i 27.05 520-521 km, 15.06 505 km). Jedno stadko rodzinne zostało 

stwierdzone w Porcie Żerańskim. 

Za maksymalną liczebność lęgową przyjęto różnicę między najwyższą liczbą stacjonarnych samic 

przed rozpoczęciem inkubacji (koniec marca), a najniższą liczbą samic w terminie pierwszych 

 liczba par lęgowych RAZEM 

 489-491 

km 

495 km 497 km 500 km 520-521 

km 

537 km inne 

lokalizacje 

śmieszka 
Chroicocephalus 

ridibundus 

0 0 205 
35221 

302 1 0 0 
35221 

2362 

mewa siwa Larus 

canus 
13 0 3 1 3 1 6 27 

rybitwa rzeczna 
Sterna hirundo 

26 11 60 36 7-8 7 0 147-148 

rybitwa białoczelna 
Sternula albifrons 

12 8 0 9 0 1 0 30 
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wylęgów (koniec kwietnia). Najwięcej samic zaobserwowano 21.03 – 46 osobników. 24.04 

zanotowano najmniej samic – 5 osobników. Zatem maksymalna liczebność lęgowa to 41 par. 

Maksymalna liczebność nurogęsia jest najwyższa od kilku lat i wykazuje trend rosnący. 

 

Zimorodek Alcedo atthis 

Lęgowe zimorodki (kategoria lęgowości B i C) obserwowano przede wszystkim w rezerwatach Wyspy 

Świderskie, Wyspy Zawadowskie i Ławice Kiełpińskie. Łącznie zanotowano 6 par lęgowych.  

 

Brzegówka Riparia riparia 

Największe kolonie lęgowe brzegówek stwierdzono w południowej i północnej części 

monitorowanego terenu, głównie w rezerwatach Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie i Ławice 

Kiełpińskie.  

Na odcinku 486-496 km łącznie zanotowano 751 par lęgowych, w tym dwie duże kolonie: 460 par na 

490 km i 137 par na 496 km.  

Na odcinku 524-538 łącznie zaobserwowano 499-509 par lęgowych, w tym trzy duże kolonie: 130 i 92 

par na 535 km oraz 115 par na 537 km. 

Dodatkowo stwierdzono niewielką kolonię liczącą 6-25 par na 515 km na lewym brzegu Wisły przy 

Moście Śląsko-Dąbrowskim. 

 

Derkacz Crex crex 

Derkacza nie stwierdzono, jednak metodyka liczeń nie jest dostosowana do aktywności tego gatunku.  

 

Pozostałe uwagi 

Lokalizacje lęgowe wraz z liczebnością lęgową wymienionych gatunków zostały przedstawione w 

plikach .kml. Dla mew, rybitw, sieweczki rzecznej i obrożnej oraz brzegówki podano lokalizacje 

lęgowe i liczebności w kategorii C (gniazdowanie pewne). Dla brodźca piskliwego oraz zimorodka 

zaznaczono pewne gniazda oraz prawdopodobne stanowiska lęgowe (kategorie B i C). Dla nurogęsia 

podano miejsce obserwacji oraz liczbę stadek rodzinnych.  

Część obserwacji wymienionych gatunków ptaków miała miejsce poza obszarem Natura 2000 „Dolina 

Środkowej Wisły” – dotyczyły one: Portu Żerańskiego i basenu zimowego RZGW –  7-8 par rybitwy 

rzecznej na sztucznej platformie, 3 gniazda mewy siwej, 1-2 pary brodźca piskliwego i 1 stadko 

rodzinne nurogęsia; oraz Portu Praskiego – 1 gniazdo mewy siwej i 1 obserwacja brodźca piskliwego 

w kat. B. 


