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1. PODSTAWY FORMALNE I MERYTORYCZNE OPRACOWANIA 

 

1.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 

 Postawę formalną opracowania stanowi umowa z dnia 14 września 2012 r. 

nr ZMW/201/2012/E4/12/L+ pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Halcrow 

Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce. 

 

 

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

 - Ekspertyza ornitologiczna dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego,  

 Warszawa 2012 

 - Ekspertyza hydrotechniczno-hydrologiczna dla przedmiotowego zadania 

 inwestycyjnego, Warszawa 2012 

 -      Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Warszawa 2013 
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2. WYTYCZNE DO ZMIAN UKSZTAŁTOWANIA MORFOLOGII DNA WISŁY ZA POMOCĄ 

LEKKICH BUDOWLI REGULACYJNYCH 

 

 W przeszłości często stosowane, a obecnie zapomniane, lekkie budowle regulacyjne 

(tzw. przepuszczalne) stanowiły specjalny rodzaj zabudowy, której celem było ograniczenie zbyt 

szerokiego koryta rzeki oraz szybkie zalądawianie przestrzeni poza liniami regulacyjnymi. 

Były to budowle pomocnicze, których podstawowym zadaniem było skierowanie rumowiska 

rzecznego poza strefę projektowanej trasy regulacyjnej. Z chwilą, gdy spełniły one swoje 

zadanie, przeważnie po kilku powodziach, były przebudowywane lub usuwane i zastępowane 

przez właściwe tamy tworzące nowy układ rzeki. 

 Lekkie budowle regulacyjne były w istocie technicznym sposobem sterowania 

zjawiskami rumowiskowymi w fazie poprzedzającej wykonanie budowli stałych. Woda 

przepływająca przez budowlę nie zmieniała swojego kierunku, lecz traciła zdolność 

transportową. Poprzez generowanie zjawisk akumulacyjnych (tworzenie ławic i odsypów) 

uzyskiwano zmniejszenie głębokości w osiach projektowanych ciężkich budowli regulacyjnych, 

co pozwalało na istotne ograniczenie kubatury przyszłych robót i w efekcie znaczne 

oszczędności. Z biegiem lat sposób ten został zastąpiony przez technologię sztucznego 

„namywania” rumowiska z wykorzystaniem bardzo wydajnego sprzętu pogłębiarskiego 

(refulerów).  

 Do celów projektu Life+, zgodnie z przyrodniczym charakterem  tego przedsięwzięcia, 

powinny być wykorzystane dawne doświadczenia nabyte przy sterowaniu przebiegiem 

naturalnych procesów rumowiskowych. Lekkie budowle regulacyjne nadają się szczególnie 

dobrze do tworzenia w sposób naturalny niewielkich, lokalnych ławic i odsypisk jak i dają 

możliwość bieżącego sterowania zachodzącymi zmianami w miarę zmieniających się warunków 

bytowania ptactwa rzecznego. 

 Klasycznym przykładem lekkich budowli regulacyjnych były tzw. zasłony wiszące 

Wolfa. A. Wolf zastosował je w 1885 r. przy regulacji Isary w Bawarii - jako budowle 

pomocnicze pod budowle stałe. Są to zasłony wykonane z wiązek faszynowych 

przymocowanych drutem do dwu żerdzi o średnicy 10 cm przytwierdzonych do pali o średnicy 

20-25 cm nieco powyżej niskiego stanu wody (rys. 1 b i c). Pale wbite są w dno w odstępach 
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2,5 - 3,0 m w stałej odległości od przewidywanej lokalizacji ławicy (rys. 1 a i c). Tego rodzaju 

konstrukcje powodując obniżenie się stanu wody poza zasłoną (podnoszoną i obracalną wokół 

osi poziomej, którą stanowią żerdzie) skierowują przepływ rumowiska przy dnie. 

 Poza zasłoną woda przy dnie płynie wolniej i jej siła poruszająca jest mniejsza; dlatego 

część rumowiska osadza się bezpośrednio za zasłoną. Powstaje tam podział prędkości oraz ruch 

rumowiska podobnie jak na rys. 1 d. Przepływ wody o zwiększonej prędkości powoduje pod 

zasłonami tym głębsze wyżłobienie dna, im większa jest różnica poziomu wody po obu stronach 

zasłony, natomiast skuteczność ich jest tym większa, im ta różnica jest większa. Za zasłoną 

osadza się najpierw rumowisko wytwarzające się na skutek wyżłobień pod zasłonami. 

Jeżeli odpływ wody za zasłoną jest bardzo utrudniony, rumowisko osadza się w najbliższym 

otoczeniu zasłony. Dzięki uregulowaniu różnic poziomu wody koło zasłony oraz wielkości 

przepływu, można przyspieszyć proces zalądowywania i wpłynąć na jego wielkość. Zasłony, 

poza którymi odpływ jest prawie całkowicie zahamowany, nie powodują zalądowania. 

 Zasłony mogą wywoływać oczekiwany efekt zalądowania jedynie w rzekach o dużej 

intensywności ruchu rumowiska w korycie rzeki. W miejscach gdzie nie ma dostatecznej ilości 

rumowiska zasłony mogą mieć wprawdzie pożądany wpływ na koryto rzeki (np. na przesunięcie 

ławicy na skutek zmiany kierunku nurtu), ale jednak spowodują tylko miejscowe zalądowanie 

rumowiskiem pochodzącym z gruntu podmytego pod zasłony. Dalej za nimi będzie gromadzić 

się jedynie rumowisko unoszone. 

 Zasłony Wolfa stosuje się zwłaszcza w ciekach prowadzących dużo rumowiska 

i to w miejscach, gdzie niski stan wody pozwala jeszcze na wbicie pali z użyciem sprzętu 

(kafarów) pływającego. Natomiast ograniczenie przekroju poprzecznego cieku powinno nastąpić 

za pomocą budowli sięgających poniżej niskiego stanu wody. Z biegiem czasu zasłony są 

zasypywane rumowiskiem, przybierają na ciężarze, zanurzają się głębiej, a ich oddziaływanie 

stopniowo słabnie. 

 W niektórych wypadkach jako doraźnych „zasłon” z dobrym skutkiem używano gałęzi 

lub ściętych drzew, które przy bardzo głębokiej wodzie daleko od brzegu (nawet do 7,0 m) 

kotwiono
,
 do bloków betonowych o ciężarze 2 - 2,5 tony. Ich działanie było podobne 

do działania zasłon. Drzewa zatapiane opóźniając ruch wody, doprowadzały do szybkiego 

osadzania rumowiska. Na zatapiane drzewa najlepiej nadają się świerki o gęsto osadzonych 
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gałęziach. Drzew można użyć jako środków pomocniczych do zalądowania starych, 

zbyt szerokich koryt, gdzie znaczna głębokość wody uniemożliwia wbicie pali. 

 W okresach późniejszych zamiast zasłon stosowano ogrodzenia z łat, tzw. parkany 

(rys. 1 f i g). Ich oddziaływanie oraz sposób osadzania się rumowiska są podobne do działania 

zasłon (rys. 2). Oparkanienie powinno sięgać od stanu niskiej wody do poziomów powyżej wody 

średniej. Parkany są najbardziej skuteczne gdy głębokość wody jest niewielka tj. w czasie 

niskiego stanu wód. Ogrodzenie sięga wówczas do samego dna i powoduje konieczne różnice 

poziomów wód. Przy bardzo głębokiej wodzie stosuje się zasłony (rys. 1 e) lub połączenie 

parkanów z zasłonami; zamiast zasłon można też użyć drzew (rys. 1 g).  

 Budowle lekkie okazały się bardzo skuteczne, a dobre efekty jakie osiągnięto po udanych 

doświadczeniach powodowały ich dalsze stosowanie oraz różnorodne próby. Stwierdzono 

na przykład, że nawet zwykłe pale wbite w dwóch rzędach w odstępach 1-2 m działają podobnie 

jak zasłony Wolfa. 
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Rys. 1. Różne rodzaje lekkich budowli regulacyjnych:  

a) zasłona ze świerków zakotwionych na dnie rzeki, b) zasłona z wiązek faszynowych umocowanych do jednego 

rzędu żerdzi, c) zasłona z wiązek faszynowych umocowanych do dwóch rzędów żerdzi; d) pozioma zasłona 

z wiązek faszynowych umocowanych do jednego rzędu żerdzi, e) zasłona z wiązek faszynowych umocowanych 

do dwóch rzędów żerdzi z zabezpieczeniem wyrw dennych za pomocą walców faszynowych, f) ogrodzenie z łat - 

parkan, g) ogrodzenie z łat z zasłoną poziomą ze świerków, h) ogrodzenie (parkan) z wiązek faszynowych, 

i) ogrodzenie z siatki drucianej 
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 Jako elementów zasłaniających używano również grubych siatek drucianych 

przymocowanych do pływających beczek lub łodzi, o takich oczkach, które przepuszczały 

drobne rumowisko, podczas gdy grubsze, wleczone przy samym dnie, przedostawało się 

pod siatką. Siatki również powodują powstawanie różnic poziomów wód po obu jej stronach 

i działają podobnie jak zasłony wiszące. Konstrukcje wiszące stosowano również w celu 

spowodowania zmiany kierunku prądu i usunięcia ławic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Wynik działania ogrodzenia z łat na kształtowanie się regulowanego koryta rzeki (schemat).  

1 - ogrodzenie z łat, 2 - zwierciadło wody, 3 - wykres prędkości przepływu wody rzeki przez ogrodzenie, 4 - linia 

największej prędkości przepływającej wody, 5 - odsypisko utworzone przez ogrodzenie, 6 - dno rzeki 

 

 Najbardziej „rozwiniętą” formą lekkich budowli regulacyjnych są tamy szkieletowe - 

budowle przepuszczalne o charakterze trwałym. Tamy te wykonywano przeważnie jako ostrogi 

uzupełniające w systemach poprzecznych, bądź też spełniały one zadania podstawowych tam 

w systemie regulacyjnym. W zależności od warunków i zadań, jakie spełniały, niektóre z nich 

można zaliczyć do budowli lekkich, zaś inne po zapełnieniu szczelin rumowiskiem, stawały się 

budowlami podobnymi do nieprzepuszczalnych. Najprostszą ostrogą tego typu jest pojedynczy 

płotek pleciony, obłożony narzutem kamiennym. Podobnie mogą być wykonane ostrogi z płotka 

z kiszek faszynowych ułożonych między dwoma rzędami pali. Ze względu na lekkość 

konstrukcji płotki zabezpieczano narzutem kamiennym - zwłaszcza na głowicy i przy wrzynce. 

 

 

 



 

12 

Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, NIP 107-000-19-27, REGON 140112325, KRS 0000232547 

Biuro w Katowicach: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice 

Biuro w Gdańsku: ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk 

3. WYTYCZNE DO REGULACJI SYSTEMEM STOPNIOWANEJ WYSOKOŚCI ZABUDOWY 

ROŚLINNEJ, ZRÓŻNICOWANEJ GĘSTOŚCI ZABUDOWY I PODATNOŚCI NA PRĘDKOŚĆ 

PRZEPŁYWU WODY 

 

 

3.1. OGÓLNE ZASADY REGULACJI KORYT RZECZNYCH 

 Regulacja rzeki polega na ujęciu jej koryta w regularny kształt przekroju poprzecznego 

wraz z nadaniem odpowiednich kierunków trasy i ukształtowaniem spadków podłużnych, 

umożliwiając osiągnięcie jednostajnych warunków przepływu wody, ruchu rumowiska 

i pochodu lodów. Regulacja rzeki powinna uwzględniać zasady kompleksowości 

i długoplanowości wymaganej w gospodarce wodnej, a więc powinna uwzględniać potrzeby 

gospodarki komunalnej i przemysłowej, melioracji, żeglugi czy spławu, jak również 

turystyki, rybactwa i ochrony przyrody. 

 Regulacja powinna być ściśle dostosowana do właściwości przebudowywanego 

odcinka rzeki i jej charakteru oraz oparta na studiach nad naturalnymi warunkami odpływu.  

Do niedawna, szczególnie w odniesieniu do dużych rzek,  w dziedzinie regulacji dominowała 

zabudowa techniczna z pewną szkodą dla gospodarki z powodu niedoceniania możliwości 

uzyskania dobrych efektów technicznych i ekonomicznych, poprzez zabudowę roślinną. 

 Przy rozwiązywaniu zagadnień regulacji rzek swobodnie płynących zabudowa 

roślinna może być stosowana jako: 

 zabudowa roślinna samoistna bez współdziałania z zabudową techniczną, 

 zabudowa roślinna współdziałająca z zabudową techniczną. 

 Regulacja rzek za pomocą środków technicznych polega na ujęciu rzeki obustronnymi 

budowlami regulacyjnymi, utrwalającymi brzegi istniejące lub tworzącymi linię brzegu 

sztucznego, biegnącą wzdłuż krawędzi budowli. W  zasadzie istnieją dwa podstawowe 

systemy regulacji rzek: 

 regulacja za pomocą tam równoległych do biegu rzeki (tzw. kierownic),  

 regulacja tamami poprzecznymi do biegu rzeki (tzw. ostrogami). 
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 Obecnie na rzekach nizinnych najpowszechniej stosuje się system mieszany, 

polegający na wykonywaniu tam poprzecznych (ostróg) na łukach wypukłych i na łagodnych 

łukach wklęsłych oraz tam równoległych lub opasek na łukach wklęsłych. Trasę regulacyjną 

tworzą linie biegnące wzdłuż krawędzi budowli regulacyjnych, ograniczając z obu stron 

czynny przekrój rzeki prowadzący wodę, rumowisko i lody w warunkach przepływów 

niższych od średnich. 

 Trasa regulacyjna, składająca się z łuków o różnych, często zmiennych krzywiznach, 

powinna: 

 być odpowiednio rozwinięta, wykształcona i dostosowana do naturalnych spadków 

i naturalnej wielkości zakoli rzeki, 

 nie pogarszać dotychczasowych warunków przepływu wód wielkich i spływu lodów,  

 zapewniać stałość położenia linii brzegu koryta głównego, 

 zapewnić miastom i zakładom przemysłowym dostęp do rzeki w celu pobierania 

wody i powszechnego korzystania z wód rzeki, 

 odpowiadać potrzebom żeglugi pod względem głębokości koryta,  

 nie dopuszczać do zamulania wjazdów do portów i miejsc poboru wody.  

 Rzeki regulowane są najczęściej na przepływ średni. Promienie łuków trasy 

regulacyjnej i długości tych łuków zależą od charakteru rzeki i powinny być zgodne 

z wielkościami krzywizn występujących w naturze, przy których rzeka formuje stabilne 

koryto, nie powodując erozji brzegowej i utrzymując odpowiednie głębokości. 

 

 

3.2. CECHY ROŚLINNEJ ZABUDOWY KORYT RZECZNYCH 

 Podstawowym zadaniem zabudowy roślinnej jest utrwalenie koryta i ochrona 

brzegów cieków za pomocą żywych, odpowiednio dobranych roślin przed uszkodzeniami 

i erozją. Zabudowa roślinna najczęściej polega na zakrzewianiu i zadrzewianiu terenów 

przybrzeżnych i odsypisk nadrzecznych, jak również na ubezpieczaniu skarp brzegów 

materiałem roślinnym. Zakrzewienia nadrzeczne zapewniają trwałość koryta i stabilność jego 

brzegów, zwłaszcza w czasie wysokich stanów wód, dzięki: 
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 zmniejszaniu niszczącej energii płynącej wody przez nadziemne, elastyczne części 

roślin, 

 zabezpieczeniu i uodpornieniu na erozję górnej warstwy gleby nadrzecznej na erozję 

za pomocą gatunków o płasko rozgałęziającym się systemie korzeniowym, 

 ubezpieczeniu głębszych warstw gleby przez korzenie palowe gatunków głęboko się 

korzeniących. 

 Podobnie jak każdy typ zabudowy, zabudowa roślinna odznacza się zarówno 

szeregiem zalet jak i wad. Jako zalety zabudowy roślinnej można wymienić: 

 długotrwałość, w każdym wypadku przekraczającą trwałość technicznych 

ubezpieczeń, 

 wzrastające z biegiem czasu działanie ubezpieczenia, w przeciwieństwie 

do zmniejszającej się wytrzymałości materiału „martwego”, 

 naturalną zdolność regeneracyjną roślin, dającą możność uniknięcia części robót 

konserwacyjnych i ich kosztów, 

 niskie koszty zabudowy dzięki niewielkim kosztom materiału i jego transportu , 

 dodatkową produkcję drewna, 

 możność wkomponowania zabudowy cieku w otoczenie rzeki w sposób 

zharmonizowany z krajobrazem. 

 Zabudowę roślinną charakteryzuje jednocześnie szereg wad, do których mogą być 

zaliczone następujące cechy ubezpieczeń roślinnych:  

 pełna zdolność jej działania nie następuje bezpośrednio po zakończeniu robót, 

lecz dopiero po rozrośnięciu się roślin (od kilku tygodni do kilku lat), 

 dla ochrony ubezpieczeń mogą być potrzebne pomocnicze środki techniczne, 

 okres sadzenia jest ograniczony do niewielu tygodni po przejściu wielkiej wody 

na wiosnę lub na jesieni, 

 „żywe budowle" i ubezpieczenia wymagają większej powierzchni na skutek 

konieczności stosowania bardziej płaskich skarp niż wymagają tego techniczne 

sposoby ubezpieczenia brzegu. 

 



 

15 

Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, NIP 107-000-19-27, REGON 140112325, KRS 0000232547 

Biuro w Katowicach: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice 

Biuro w Gdańsku: ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk 

 Regulacja za pomocą roślinności polega na ujęciu brzegów rzeki pasmami i grupami 

roślin zaprojektowanymi w ten sposób, aby oddziaływały one na przepływ wód, zwłaszcza 

przy wyższych stanach, a pośrednio też na odpowiedni kształt koryta cieku. Taki sposób 

regulacji, tworząc trwałe skupiska zieleni, krzewów i drzew, kształtuje jednocześnie klimat 

okolic nadrzecznych i tworzy odpowiednie warunki dla turystyki i rybołówstwa oraz 

poprawia warunki do samooczyszczania się rzeki. Samooczyszczanie się rzek jest wynikiem 

działania mikro i makroorganizmów, których rozwojowi sprzyja odpowiednie ukształtowanie 

brzegów oraz ich zadrzewienie i zakrzewienie. Brzegowy pas roślinności nie tylko 

umożliwia powstanie w rzece intensywnych procesów biologicznych, ale spełnia również 

rolę pasa wiatrochronnego dla przyległej doliny. Odpowiednio zaprojektowana biologiczna 

regulacja rzeki powinna być powiązana z szerszym otoczeniem (osiedla, lasy itp.). 

Stąd przy planowaniu zabudowy roślinnej rzek należy: 

 zachować wszystkie lasy, które przetrwały okresy powodziowe i nie utrudniają 

spływu wielkich wód i lodów, 

 uznać lasy leżące w dolinie rzeki, na jej tarasach i stokach oraz w przyległym pasie 

za lasy ochronne, w których dopuszczona byłaby jedynie gospodarka przerębowa, 

zachowująca biocenozę i chroniąca glebę, 

 dolesiać pasma ochronne stosując naturalny skład drzewostanów, odpowiedni 

dla danej dzielnicy fizjograficznej. 

 Stosowanie zabudowy roślinnej, tanich i skutecznych zakrzewień i zadrzewień, 

jak również lekkich, żywych budowli regulacyjnych pozwala na racjonalne 

zagospodarowanie nieużytków nadrzecznych. W wielu wypadkach umiejętne stosowanie 

materiału roślinnego zastępuje środki techniczne zwłaszcza na rzekach o mniejszym spadku. 

Często jednak, z uwagi na zniszczenie zbiorowisk roślinnych, w wielu wypadkach będzie 

konieczne współdziałanie z zabudową techniczną. Pozwala ono na szybsze uregulowanie 

rzeki i umożliwia roślinom pomyślne przetrwanie pierwszego krytycznego okresu, 

pod osłoną prostych i stosunkowo tanich budowli technicznych, aż do chwili osiągnięcia 

pełnego rozwoju, umożliwiającego samodzielne przeciwstawienie się płynącej wodzie.  
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3.3. PASMA REGULACYJNE I OCHRONNE. 

 Nadrzeczne pasma roślinności tworzą pasma regulacyjne i ochronne. Pasma 

regulacyjne obejmują strefę ograniczoną poziomami średniej rocznej i średniej wielkiej 

wody (rys. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Przekrój poprzeczny cieku zawierającego pasma zabudowy roślinnej 

 

 

 Wewnętrzną część pasów regulacyjnych, między poziomami średniej rocznej 

i brzegowej wody, tworzą niskie wikliny, o dobrym zakorzenieniu, lub przycinane co roku 

gatunki wiklin koszykarskich. Poza poziomem wody brzegowej występują wikliny normalnie 

uprawiane i cięte co trzy lata (na faszynę). Jeszcze dalej, powyżej poziomu wody średniej 

wielkiej, rozciągają się pasma ochronne utworzone z regularnych, długich pasm zadrzewień 

o szerokości zależnej od lokalnych warunków terenowych i położenia - na łuku wypukłym 

albo wklęsłym. 

 W dolinach o stromych lub urwistych brzegach pasma ochronne obejmują również 

pochyłe stoki doliny do głównego górnego załomu terenu, jak i wąski pas wysoczyzny.  

 Zakrzewienia i zadrzewienia nadrzeczne nie mogą wywoływać: 

 znaczniejszych zmian w przekroju poprzecznym koryta, 
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 ujemnego wpływu lub zagrożenia budowli nadrzecznych, 

 przeszkód dla żeglugi i zmniejszenia się widoczności na rzekach żeglownych, 

 niekorzystnego kierowania wiatru (dysze). 

 Dlatego na brzegu wklęsłym stosuje się gęstą ścianę roślinności. Jej kontury od strony 

wody powinny być możliwie gładkie, bez „występów”, które mogłyby wytwarzać wiry 

i zniszczenia brzegu. Gęste zakrzewienia powinny bez żadnych luk okrywać powierzchnię 

ziemi. Pasma roślinności towarzyszące rzece na wklęsłym brzegu rozpoczynają się 

w miejscu przejścia nurtu z jednej strony koryta na drugą i kończą się na następnym 

przejściu, gdzie nurt wody odchyla się ku przeciwległemu brzegowi. Wysokość i szerokość 

zakrzewień i zadrzewień wzrasta w kierunku biegu rzeki, osiągając maksimum nieco poniżej 

środka łuku wklęsłego, aby maleć i zanikać w okolicy następnego przejścia, gdzie niskie 

zakrzewienia przechodzą w teren pokryty darnią. Łuk wypukły nie jest narażony 

na niszczenie i nie wymaga ubezpieczeń krzewiastych, występują tu jedynie małe 

zgrupowania niskich krzewów i darń. Rozwiązanie, pokazane schematycznie na rysunkach  

4 i 5, jest zgodne z zasadniczymi prawami ruchu wody, daje na rzekach żeglownych dobrą 

widzialność na zakrętach, zamyka perspektywę wzdłuż rzeki kępami krzewów i drzew 

o zmiennych sylwetach i kolorycie, jak również pozostawia swobodny widok na obie strony 

doliny rzecznej. Z hydraulicznego punktu widzenia wody wielkie, prowadzone szerszym 

łożyskiem odciążają właściwe koryto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.  Schemat trasy wielkich wód w warunkach zabudowy roślinnej 
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Rys. 5. Widok brzegu wklęsłego zabudowanego pasmami roślinności 

 

 Przy regulacji „samoistnej” wytworzenie właściwego koryta pozostawia się 

w zasadzie samej przyrodzie. Trasę regulacyjną dostosowuje się do istniejącego naturalnego 

biegu cieku, wprowadzając jedynie lokalne korekty. Taka trasa nie jest ściśle ograniczona 

budowlami, przeważnie z jednej strony oparta o wysoki brzeg ubezpieczony żywymi 

brzegosłonami, z drugiej ograniczona brzegiem wypukłym, zakolmatowanym przy pomocy 

odpowiednio prowadzonych niskich zawikleń. 

 W ten sposób zaprojektowana zabudowa roślinna powoduje, że niesione rumowisko 

osadza się na przybrzeżnej roślinności, zamulając tereny zalewowe. Woda powodziowa, 

pogłębiająca dno rzeki w nurcie, odkłada erodowany materiał na brzegach. Proces ten 

zmniejsza możliwości tworzenia się płycizn i przemiałów na szlaku wodnym.  

 Normalną szerokość rozstawy pasów nadbrzeżnych zakrzewień i zadrzewień 

umożliwiających koncentrację cieku w korycie przy regulacji rzeki bez współdziałania 

zabudowy technicznej, jak budowle regulacyjne, obwałowania itp. można określać ze wzoru 

Mogiłki. 

 Szerokość rozstawy pasów roślinności (trasy) przy zabudowie roślinnej wypada zwykle 

większa niż przy regulacji rzeki za pomocą środków technicznych. Skarpy koryta mają 

również nachylenie bardziej łagodne. Optymalnym nachyleniem byłoby nachylenie 1 :  3, 

ale przeważnie stosuje się 1 : 2. 
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 Według Sienkiewicza i Mogiłki sadzenie drzew i krzewów wykonuje się w ten 

sposób, aby pasma zwarły się już w drugim roku po posadzeniu, a zarośla utworzyły wzdłuż 

rzeki zwartą ścianę. Przyspieszy to przyrost roślin na wysokość, a tym samym także okres 

właściwego ich oddziaływania na wezbrania. 

 Szerokość pasów regulacyjnych porostu wiklinowego zależna jest głównie 

od charakteru doliny. W dolinach głębokich i wąskich pasma są również wąskie, natomiast 

w dolinach płaskich, gdzie wody wielkie rozlewają się szeroko, pasma zajmują większe 

przestrzenie. W zasadzie przyjmuje się, że przy rzekach meandrujących szerokość pasów 

zmienia się w zależności od kierunku trasy. Obustronnie równe pasma niskich zawikleń 

występują w obrębie przejść trasy z łuku w łuk. Po stronie łuku wklęsłego szerokość pasa 

regulacyjnego się zmniejsza, wysokość zaś zwiększa, a pas regulacyjny przechodzi 

stopniowo w pas ochronny. Natomiast po stronie łuku wypukłego  pas niskich zawikleń 

rozszerza się, ponieważ łączna szerokość pasów na obu brzegach w zasadzie jest stała. 

 Pasma ochronne tworzą zwykle drzewa wysokopienne (wierzby, olsze, topole, 

jesiony) sadzone w tylu szeregach, aby wody powodziowe nie mogły tych zadrzewień 

przerwać i obejść, lecz zostały skierowane do środkowego, nie zadrzewionego koryta. 

Na obszarze zalewanym największymi wielkimi wodami miejsca, gdzie wielkie wody 

rozlewają się spokojnie, mogą być wykorzystane na zadrzewienia produkujące drewno. 

Powinny mieć tu zastosowanie gatunki odporne na prąd wody i wiatr (topole, jesiony). 

Natomiast w miejscach przepływu wielkich wód, naturalnie powyżej poziomu wielkiej 

wody, stosuje się zadrzewienia o silnym ukorzenieniu z gatunków łatwo regenerujących się, 

znoszących krótkotrwałe całkowite zalanie, jak również znoszących wody stagnujące 

(wierzby, olsze). 

 Obustronne, zwarte, dostatecznie silne ochronne pasma zadrzewień mogą w pewnych 

wypadkach zastąpić obwałowania pełniące rolę kierującą. Są tańsze i trwalsze od wałów 

ziemnych, a przy tym mają tę zaletę, że nie zmniejszają retencji cieku. W pasie ochronnym  

zalew powodziowy przeradza się w prawie stojącą, mętną wodę, która pozostawia żyzne 

namuły. 

 Pasma regulacyjne i ochronne razem z wytyczoną trasą cieku stanowią strefę 

ochronną. Strefa ochronna obejmuje zatem łożysko cieku w obrębie zasięgu najwyższej 
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wielkiej wody, trasę cieku łącznie z pasami regulacyjnymi oraz pasma ochronne przylegające 

bezpośrednio do rzeki. Prócz tego do strefy tej wchodzą starorzecza i zagłębienia leżące 

na terenie zalewowym oraz urwiste i strome stoki, których dolne partie znajdują się 

w zasięgu wielkich wód. 

 

 

3.4. REALIZACJA ROŚLINNEJ ZABUDOWY KORYT RZECZNYCH 

 Realizacja zabudowy roślinnej musi przebiegać w sposób przemyślany, etapami, 

według planu. Wstępnym etapem jest poznanie zbiorowisk roślinnych występujących 

nad rzekami, ich dynamiki i zdolności utrwalania terenu. Istniejące  zbiorowiska są 

najpewniejszymi, naturalnymi wskaźnikami siedlisk. Przy zabudowie roślinnej ważną sprawą 

jest stosowanie odpowiednich zabiegów w celu przyspieszenia naturalnej sukcesji roślinnej 

i szybkiego doprowadzenia do najodporniejszych lub najbardziej odpowiednich w danych 

warunkach jej stadiów. Na podstawie terenowej analizy zbiorowisk oraz ich elementów 

roślinnych będzie możliwe ustalenie stopnia przydatności poszczególnych gatunków 

do zabudowy terenów zalewanych okresowo oraz znajdujących się poza zasięgiem wielkich 

wód. 

 Po uzyskaniu wyników analiz terenowych i po ustaleniu szerokości koryta rzecznego 

(trasy) można przystąpić do zabudowy. Pierwszą czynnością jest ustalenie na planach cieku 

ogólnego zarysu strefy ochronnej, przebiegu trasy cieku, pasów regulacyjnych i ochronnych, 

ich szerokości itp. Należy również określić strukturę i skład gatunkowy pasów regulacyjnych 

i ochronnych, jak również konieczne zabiegi techniczne, których celem ma być głównie 

współdziałanie i tymczasowa ochrona roślin, dopóki się silnie nie rozrosną i nie zakorzenią.  

 Następną czynnością jest wytyczenie trasy i ustalenie nadbrzeżnych pasów 

regulacyjnych w terenie, jak również miejsc, w których potrzebne będą budowle techniczne 

stałe (przetamowania itp.). Budowle te powinny być również utrwalone za pomocą roślin, 

co wpłynie na estetykę ich wyglądu i trwałość. Aby ułatwić dostęp do wody w celach 

gospodarczych, zwykle na brzegach wypukłych, przewiduje się przerwy w zakrzewieniach 

i zadrzewieniach. 
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 Po określeniu strefy ochronnej, to jest obszaru obejmującego oprócz trasy cieku 

obustronne tereny przybrzeżne, na których wstrzymane zostanie użytkowanie rolnicze, 

wyznacza się ją rzędem żywokołów wierzbowych lub topolowych.  Następnie dokonuje się 

stopniowego obsadzania strefy ochronnej od granic zewnętrznych w stronę cieku, przy czym 

prace te wiążą się z umacnianiem skarp koryta opaskami lub brzegosłonami. 

 Na mniejszych ciekach w sprzyjających warunkach można wykonać cały pas 

regulacyjny w ciągu jednego roku, na większych zabudowa może trwać kilka lub kilkanaście 

lat. Zabudową roślinną należy obejmować również dopływy cieku, zwłaszcza ich odcinki 

przy ujściu, stosując pasma zadrzewień, kierujących wody powodziowe.  

 Równolegle z zakładaniem pasów regulacyjnych powinno się prowadzić prace 

zalesieniowe w pasach ochronnych i inne zabiegi, mające na celu skuteczne utrwalanie tych 

terenów. Skład gatunkowy i więźbę dla drzew oraz sposób i formę użycia materiałów 

roślinnych ustala się na podstawie dokładnych obserwacji w terenie, indywidualnie 

dla różnych rzek i ich poszczególnych odcinków. 

 Wartość pasów regulacyjnych i ochronnych zależy w dużym stopniu od opieki 

i kontroli w czasie ich zakładania (przede wszystkim nie należy dopuścić do wyschnięcia 

materiału roślinnego) oraz od sposobu ich pielęgnowania (uzupełnianie luk itp.). W zasięgu 

strefy ochronnej cieku muszą obowiązywać specjalne przepisy, dotyczące wypasu 

inwentarza i użytkowania drzew i krzewów. 

 

 

3.5. WSPÓŁDZIAŁANIE ZABUDOWY ROŚLINNEJ Z ZABUDOWĄ TECHNICZNĄ PRZY REGULACJI 

RZEK 

 Współdziałanie zabudowy roślinnej z zabudową techniczną ma na celu uzupełnienie 

środków technicznych budowlami żywymi i zakrzewieniami w ten sposób, aby wspólnie 

wypełniały zadania, którym ma służyć regulacja rzeki. 

Współdziałanie zabudowy roślinnej będzie głównie polegało na: 

 zawikleniu terenów nadbrzeżnych, 

 zabudowie lekkimi żywymi budowlami terenów przeznaczonych do kolmatacji (płotki, 

szczotki, zamulniki itp.), 
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 zadrzewieniu terenów zbędnych ze względu na przepływ wielkich wód, 

 zakrzewieniu i zadrzewieniu podnóża i koron wałów przeciwpowodziowych 

 zakrzewieniu i zadrzewieniu stromych brzegów rzeki, położonych powyżej poziomu 

wielkiej wody, 

 ochronie brzegów przez budowle „żywe” (brzegosłony, obitki itp.). 

 Rzeka regulowana za pomocą środków technicznych ma zaprojektowaną trasę wody 

średniej rocznej, wody wielkiej, a czasem również trasę wody brzegowej - przeważnie 

na rzekach żeglownych. Zabudowa roślinna brzegów koryta i terenów zalewowych łożyska 

musi być ściśle dostosowana do powyższych elementów. Przy projektowaniu złożonego 

przekroju poprzecznego obowiązuje zasada utrzymania terenu międzywala na możliwie 

najniższym poziomie, w taki sposób aby mógł być w przyszłości użytkowany jako łąki 

i pastwiska. Koryto główne powinno być jak najbardziej odciążone od przepływów 

powodziowych poprzez skierowanie jak największej części wody powodziowej na tereny 

zalewowe. 

 Zawiklenia w międzywalu mogą powodować poważne zmniejszenie przekroju 

poprzecznego wielkich wód przez podwyższenie terenów międzywala z powodu kolmatacji.  

Dlatego projekt regulacji rzeki musi określić linię dozwolonego porostu wikliny zarówno 

w układzie sytuacyjnym jak i wysokościowym w przekrojach poprzecznych. 

 Jeżeli teren międzywala wskutek kolmatacji dojdzie do wysokości 0,5 poniżej 

projektowanej w przekroju poprzecznym linii dopuszczalnego porostu, zawiklenia 

bezwzględnie muszą być zlikwidowane, a obszary te przeznaczone na łąki czy pastwiska. 

Szerokość dozwolonego pasa nadbrzeżnych zakwileń w praktyce ograniczona jest z jednej 

strony możliwością sadzenia tylko do pewnego stanu wody, poniżej którego porost, 

pozostając zbyt długo pod wodą, ginie, a z drugiej strony - dopuszczalną wysokością 

kolmatacji terenów międzywala. 

 

 

3.6. ZAWIKLENIA TERENÓW NADBRZEŻNYCH 

 Zawiklenia terenów nadbrzeżnych są najprostszym zabiegiem z zakresu biologicznej 

zabudowy koryt rzecznych o następujących cechach: 
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 umacniają korzeniami obszary akumulacyjne powstałe na skutek oddziaływania 

budowli regulacyjnych, 

 przyspieszają postęp procesów kolmatacyjnych, powodując odkładanie się 

unoszonych przez wielkie wody namułów, 

 w dużym stopniu zabezpieczają znajdujące się w obrębie porostów części budowli 

regulacyjnych od uszkodzeń przez lody oraz przyspieszają ich całkowite zalądowanie , 

 ułatwiają wytworzenie korzystnego profilu przepływu wód przy stanach wyższych, 

a tym samym przyspieszają wykształcenie się właściwego koryta w trasie 

regulacyjnej, 

 służą do produkcji faszyny. 

 Zawiklenia stosuje się na ogół na: 

 odsypiskach i namuliskach, czyli terenach położonych między linią brzegu a linią 

dopuszczalnej wysokości kolmatacji, 

 bocznych ramionach i łachach, rozpoczynając od wylotu ramienia i postępując 

sukcesywnie ku górze, aby nie utrudniać zalądowania i zamulania, 

 nieużytkach. 

 W strefie między poziomami wody średniej rocznej i brzegowej zakłada  się tylko 

plantacje wikliny jednorocznej. Na rzekach regulowanych będą to tereny leżące między 

trasami wody średniej rocznej i brzegowej. Obszary powyżej poziomu wody brzegowej są 

przeznaczone do zakładanie plantacji wiklinowych prowadzonych normalnie i wycinanych 

na faszynę co 3 lata. 

 

 

3.7. KOLMATACJA TERENÓW NADRZECZNYCH 

 W celu przyspieszenia kolmatacji zagłębień i niskich terenów zalewowych 

nadbrzeżnych takich jak powierzchnie wodne leżące między budowlami regulacyjnymi 

(kierownicami i brzegiem, pomiędzy ostrogami itp.), starorzecza, łachy i ramiona boczne, 

wykonuje się budowle wiklinowe rosnące. Będą to wszelkiego rodzaju tzw. zamulniki. 
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 Zamulniki stosuje się, aby przyspieszyć zamulanie rozlewisk i bocznych odgałęzień 

rzeki. Dzielą się one na: 

 palikowe, 

 płotkowe, 

 szczotkowe. 

 Zamulniki palikowe wykonuje się z prętów wikliny grubości 3 cm, wbijanych w dno 

płytkich rozlewisk rzędami prostopadłymi do kierunku przepływu wody.  

 Zamulniki płotkowe stosowane są przeważnie do zamulania niżej położonych częśc i 

terenu zalewowego, takie jak stare koryta, płynące strugi itp. Płotki pojedyncze mają 

wysokość około 0,5 m, wyplatane są na palikach o średnicy 4-6 cm. Pod płotkami daje się 

ściółkę ze świeżej wikliny. Zamulniki podwójne składają się z dwóch płotków związanych 

między sobą drutem. Powierzchnię między płotkami wypełnia się ziemią. Płotki 

po rozrośnięciu się tworzą żywopłoty przeciwstawiające się prądowi wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Zamulniki szczotkowe - a) z jedna kiszką, b) z dwiema kiszkami 

 

 

 Zamulniki szczotkowe powstają przez zasadzenie dwu- lub trzyletnich prętów 

wiklinowych o długości 1,2-1,5 m w rowkach głębokości 0,40 m, szerokości w dnie 0,2 m 

i nachyleniu skarp 1:1. Grubość warstwy wikliny wynosi 0,10 - 0,15 m, jej nachylenie 
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w kierunku prądu wody równa się nachyleniu skarp rowka. Odstępy między szczotkami 

wynoszą zwykle 10 - 20 m. Inny rodzaj zamulników szczotkowych przedstawia rys. 6. 

Szczotka jest przymocowana do podłoża za pomocą dwóch kiszek. Zamulniki te stosuje się 

w trudniejszych warunkach, na terenach zalewowych leżących poniżej poziomu średniej 

wody rocznej. Rzędy prowadzi się prostopadle do kierunku nurtu rzeki.  

 

 

3.8. ZADRZEWIENIA TERENÓW ZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PRZEPŁYWU WIELKICH 

WÓD 

 Nad rzekami obwałowanymi w zasadzie nie zadrzewia się terenów między wałem 

a rzeką. Powoduje to bowiem podnoszenie się międzywala i utrudnia swobodny przepływ 

wielkich wód i lodów. Zwarte pasma drzew w międzywalu mogą mieć uzasadnienie jedynie 

wtedy, gdy rozstawa wałów jest większa od koniecznej ze względów hydraulicznych, 

co ma miejsce przy omijaniu starorzeczy itp. Odpowiednio usytuowane zadrzewienia, 

wypełniające zbędne ze względu na przepływ wysokich wód powierzchnie międzywala, 

zapewniają odpowiednie kierowanie wody. 

 

 

3.9. ZAKRZEWIENIA I ZADRZEWIENIA PODNÓŻA I KORON WAŁÓW 

PRZECIWPOWODZIOWYCH 

 Pożądane jest sadzenie w odległości 10-20 m od stopy wału przeciwpowodziowego 

rzędów drzew wysokopiennych (topoli), chroniących wał od kry i ożywiających krajobraz. 

Skarpy odwodne wałów w celu wzmocnienia można obsadzać niskimi krzewami, 

a w pewnych warunkach także korony wałów i ich skarpy zewnętrzne - drzewami. Gatunki 

drzew używane do sadzenia na wałach muszą się odznaczać głębokim  zakorzenianiem 

i dobrym wiązaniem gleby przez system korzeniowy. Najlepsze są tu: dąb i gatunki topoli 

o wysmukłych kształtach korony, dających mniejsze powierzchnie oporu dla wiatru.  

 Na wałach szczególnie zagrożonych należałoby od strony lądu zastosować 

zadrzewienia kombinowane (krzewy i drzewa), dobierając gęsto rosnące odmiany. Można 
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również skarpy obsadzać wikliną. Zadrzewienia od strony lądu utrudniają spłukiwanie 

korony walu i obrywanie się jej, a od strony wody - zmniejszają niebezpieczne działanie fal. 

 Dobrym zabezpieczeniem przed uderzeniami kry są topole posadzone w rzędach 

w odległości 10-20 m od stopy wału. We Francji obsadzanie wałów drzewami jest stosowane 

powszechnie. Przesiąkania wody nie stwierdzono nawet w wałach porośniętych 

starodrzewiem. 

 Wały nie obrukowane mają zwykle skarpy obsadzane. Natomiast wały mające skarpy 

brukowane otrzymują zadrzewienie na koronach. 

 Doświadczenia francuskie i niemieckie wykazują, że korzenie drzew nie zagrażają 

w praktyce szczelności i trwałości wałów, lecz wręcz przeciwnie - doskonale uszczelniają 

i utrwalają bruki i kamienne okładziny na stromych skarpach nadwodnych. 

 Korzenie niektórych drzew posadzonych na górnej krawędzi obrukowania wrastają 

pod bruk i wypełniają jego szczeliny. W ten sposób nie tylko nie „rozsadzają" konstrukcji 

i nie przesuwają poszczególnych kamieni, lecz tworzą dla nich szczelną, trwałą, elastyczną, 

samoregenerującą się podkładkę. Bruk od dołu i w szczelinach opleciony jest cienkimi 

korzeniami, korzenie grubsze zaś, które mogłyby rozsadzić bruk, nie mają skłonności 

do przebijania się i wychodzenia na powierzchnię obrukowania. Ziemia zatrzymywana 

przez trwały, żywy oplot korzeniowy nie jest wymywana przez wodę. Ma to duże znaczenie, 

gdyż w przeciwnym razie pod kamieniami tworzą się puste miejsca, powodujące zapadanie 

się bruku. Zimą woda zamarzająca w szczelinach bruku ma tendencję do rozsadzania go. 

Elastyczna masa korzeni pozwala swobodnie kurczyć się i rozszerzać poszczególnym płytom 

czy kostkom kamiennym w czasie mrozów i upałów. 

 

 

3.10. ZAKRZEWIENIA I ZADRZEWIENIA STROMYCH BRZEGÓW RZEKI POŁOŻONYCH POWYŻEJ 

POZIOMU WIELKIEJ WODY. 

 Typowe zakrzewienia i zadrzewienia stoków wykonuje się za pomocą sadzonek olszy, 

akacji, drzew iglastych lub krzewów, sadząc od 1 do 2 sztuk na 1 m
2
 powierzchni. 
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 Często dla ustabilizowania skarpy poprzedzającej sadzenie drzew trzeba stosować płotki. 

Płotki wykonuje się na skarpach po jej wyrównaniu lub po wykonaniu stopni, wbijając ukośnie 

do płaszczyzny stoku paliki długości 1,0-1,2 m, o średnicy 4-6 cm, w rzędach poziomych 

do głębokości 0,6-1,0 m, przeciętnie 3 paliki na metr bieżący. Na palikach tych wyplata się 

plotek ze świeżej, zdolnej do porostu wikliny, zakładając najpierw dolną partię, a po jej ubiciu 

górną część, zwaną popletą. 

 Płotki wykonuje się w odległościach co 1 m. Między rzędami poziomymi daje się zwykle 

rzędy ukośnie idące w górę skarpy z biegiem rzeki i oddalone od siebie co 2 m. Wysokość płotka 

wynosi zwykle 0,20, 0,30 lub 0,50 m. Teren między płotkami obsiewa się trawami lub obsadza 

wikliną. Gdy wzniesienie skarpy nad poziom średniej wody nie jest zbyt duże, płotki 

po zazielenieniu się i rozkrzewieniu oraz po zarośnięciu powierzchni między płotkami trawą 

wytrzymują potencjalną silę poruszającą do 5 kG/m
2
. 

 Można również zaprojektować płotki w rowkach głębokości 0,5 m, wznoszących się 

ukosem ku górze w kierunku biegu rzeki, w odstępach 2 - 4 m płotek od płotka. Paliki długości 

1,0 m wbija się w dno rowków w odstępach co 0,30 m i wyplata świeżymi prętami wiklinowymi. 

Rowki później zasypuje się ziemią. Wysokość płotka po zasypaniu wynosi normalnie 0,20 - 

0,30 m. 

 Wykonując plotki wsadza się na głębokość 0,50 m pod sznur mocne żywokoły o średnicy 

2 cm i długości 0,70 m. Tworzą one rusztowania. Między żywokoły wtyka się co 0,25 m 

na głębokości około 0,20 m dalsze pręty o średnicy 1,5 cm i zaplata się je. W ten sposób 

wypleciony plotek nie powinien wystawać ponad ziemię więcej niż 0,10 m. 

 Na obrywających się mocno, nachylonych stokach i podcinanych skarpach brzegowych 

rzek dla zatrzymania obrywów można wykonywać płotki w kratę. Płotki prowadzi się pod kątem 

45
°
 w stosunku do linii brzegowej. 

 Wzajemne odległości płotków są zależne od nachylenia stoków i możliwości zsuwu: 

 przy niewielkich nachyleniach i stałym gruncie można projektować kratę 2 x 2 m, 

a nawet 2,5 x 2,5 m, 

 przy większych nachyleniach i na mniej spoistym gruncie w kratę od 1 x 1 

do 1,5 x 1,5 m. 
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3.11. ZABUDOWA ROŚLINNA RZEK KANALIZOWANYCH 

 Wskutek spadku prędkości przepływu wywołanego kanalizacją rzeki zmniejsza się 

zdolność do jej samooczyszczania się. Natomiast warunki środowiska rzeki kanalizowanej 

sprzyjają rozwojowi flory i fauny, które z kolei zwiększają możliwość neutralizacji 

zanieczyszczeń, gdyż zdolność samooczyszczania się rzeki jest proporcjonalna do adsorpcyjnej 

powierzchni jej świata roślinnego. Roślinność nadbrzeżna ma duże znaczenie także dla życia 

w rzece i jej zdolności samooczyszczania się. Krzewy, zarośla i drzewa na brzegu wytwarzają 

sprzyjający mikroklimat i przez swą osłonę tworzą w wodzie miejsca ochronne, odpowiednie 

dla przebiegu procesów biologicznych. 

 Duża szerokość zwierciadła wody wpływa korzystnie na pobieranie tlenu z powietrza, 

stanowi korzystny czynnik dla klimatu miejscowego oraz ma wysokie walory krajobrazowe, 

w odróżnieniu od rzek swobodnie płynących, szczególnie nieefektownie prezentujących się 

w okresach niżówkowych. 

 Stały stan wody przy brzegach oraz brak odsypisk i mielizn umożliwiają stworzenie 

wzdłuż rzeki pasa roślinnego. Stały poziom wód gruntowych przeciwdziała przesuszaniu 

obszarów przyległych i umożliwia utrzymanie łąk. Zmniejszenie prędkości przepływu 

powoduje zwiększenie osiadania unosin, woda staje się czystsza, a tym samym światło 

przenika na większą głębokość, oraz sprzyja rozwojowi flory i fauny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Brzeg rzeki z typową 4- strefową zabudową roślinną 
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3.12. ZABUDOWA ROŚLINNA BRZEGÓW 

 Do zabudowy roślinnej dzieli się brzeg, tj. przejście między wodą a lądem, na 4 pasma 

(rys. 7): 

 pas płytkiej wody (do głębokości 2 m), opanowany przez roślinność podwodną, tzw. 

miękką florę podwodną, oraz trzcinę. Rodzaj i zwarcie znajdujących się tu roślin są 

zależne od podłoża, głębokości wody i prędkości przepływu. Ten pas z podwodną 

roślinnością jest miejscem wylęgu ryb i żerowiskiem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. Pasma roślinne na brzegach rzek  a - typowym, b - wysokim i stromym, c - niskim i podmokłym 

 

 pas przejściowy, znajdujący się w zasięgu wahań średniej wody, na którym rosną trawy, 

tatarak, trzcina lub pałka wodna - odpowiada on wewnętrznej części pasa regulacyjnego, 
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 pas krzewów wierzbowo-olszowych, odpowiadający zewnętrznej części pasa 

regulacyjnego na rzekach regulowanych za pomocą roślin. Tworzy on elastyczną ochronę 

przed wezbranymi wodami i lodami oraz dzięki swojej szorstkiej powierzchni hamuje 

prędkość przepływu, 

 pas lasów łęgowych o zwartym poszyciu jest pasem ochronnym zmniejszającym 

prędkość wielkiej wody, występuje tam, gdzie rzeka nie jest obwałowana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Przekrój brzegu z zabudową roślinną na rzece Mozeli 

 

 Granice między poszczególnymi pasami w naturze zwykle się zacierają. Szerokość 

poszczególnego pasa nie jest również ściśle określona, zależy ona od warunków terenowych 

kanalizowanego cieku. Na kanalizowanej rzece Men przyjęto 5 m jako, łączną szerokość 

wszystkich pasów. Szerokość tę można uważać za minimalną. 
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3.13. UBEZPIECZENIA ROŚLINNE SKARP BRZEGOWYCH 

 Ubezpieczenia brzegowe, chroniące skarpy przed erozją boczną, są narażone na działanie 

następujących czynników zewnętrznych: 

 wahań poziomu wody w rzece, 

 wahań poziomu wody gruntowej, 

 falowania, 

 działania lodu, 

 prędkości płynącej wody, 

 zjawisk atmosferycznych (opadów, mrozu, suszy itp.), 

 innego oddziaływania mechanicznego (w tym ludzi i zwierząt). 

 Różne części powierzchni skarpy są niszczone w różny sposób. W związku z tym 

wyodrębnia się na skarpie trzy części: 

 część górną narażoną na działanie czynników atmosferycznych i działanie zmiennych 

stanów wody gruntowej, 

 część środkową najbardziej narażoną na dynamiczne oddziaływanie lodu i niszczoną 

przez zmienne stany wody powierzchniowej i gruntowej, falowanie i przepływ wody itp., 

 część dolną i podnóże narażone tylko na działanie przepływu wody. 

 Wyznaczone granice części środkowej określają jednocześnie zasięg części dolnej 

i górnej. Jako górną granicę środkowej części przyjmuje się normalnie wysokość wtaczania się 

na skarpę fali wywołanej przez ruch statków przy: 

 najwyższym stanie wody w strefie stanów średnich na rzekach żeglownych, swobodnie 

płynących, 

 najwyższym żeglownym poziomie wody w rzekach skanalizowanych i kanałach. 

 Jako dolną granicę części środkowej przyjmuje się odpowiednio poziom obniżony 

o wysokość zasięgu falowania przy najniższym stanie wody w strefie stanów średnich 

na rzekach, jak również w kanałach. 

 W zależności od położenia części skarpy są stosowane różne typy ubezpieczeń 

technicznych i roślinnych. Z ubezpieczeń roślinnych najczęściej stosuje się narzut 

w płotkach wiklinowych, brzegosłony, obitki, porosty wierzbowe, zawiklenia i koronki. 
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W części dolnej środkowego pasa skarpy brzegowej używane są brzegosłony z materaców 

lub narzuty w płotkach wiklinowych. 

 Skarpy brzegów przed wykonaniem ubezpieczeń roślinnych powinny być wyrównane 

do nachylenia odpowiadającego kątowi tarcia wewnętrznego danego rodzaju gruntu. 

 

 

3.14. DOBÓR ROŚLINNOŚCI DO ZABUDOWY ROŚLINNEJ RZEK 

 Początkowe stadia zabudowy roślinnej stanowi prawie wyłącznie roślinność zielna. 

Nie odgrywa ona większej roli. Zbiorowiska przejściowe składają się przeważnie  z zarośli 

wierzbowych oraz z zespołów względnie trwałych, jak lasy olszowe lub topolowo-

wierzbowe. W stadiach końcowych na najwyższych położeniach górskich występuje świerk, 

na nizinach zaś, na suchych i wyniosłych terenach aluwialnych - sosna. 

 Rośliny stosowane do zabudowy roślinnej rzek muszą odpowiadać następującym 

warunkom: 

 górne części roślin powinny być długie i giętkie, aby zmniejszać energię płynącej 

wody, 

 drewno nie może być łamliwe, 

 łatwo powinny się regenerować i w krótkim czasie osiągać pełną zdolność ochrony 

brzegu, 

 muszą znosić krótkie całkowite zalanie przez wielkie wody powodziowe, jak również 

zalanie przez wody stagnujące, 

 system korzeniowy powinien rozchodzić się na wszystkie strony i utrzymywać roślinę 

przy całkowitym zalaniu wodą i silnym prądzie, 

 rośliny powinny być zaaklimatyzowane. 

 Tabela 1, opracowana według źródeł niemieckich, podaje orientacyjny przegląd 

różnych cech drzew i krzewów używanych przy zabudowie rzek, z wyszczególnieniem ich 

wymagań.  
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Tabela 1. Warunki stosowania ubezpieczeń roślinnych 

Lp. 
Rodzaj 

ubezpieczenia 

Miejsce 

zastosowania 

Dopuszczalna 

potencjalna 

siła 

poruszająca * 

(w kG/m
2
) 

Wymagania 

glebowe 
Uwagi 

1 Obsiew trawą 

górna część 

skarpy do 

poziomu 

długotrwałych 

stanów letnich 

1,0 piaski gliniaste 

chroni dopiero 

po dobrym zakorzenieniu 

się trawy 

2 

 

Darniowanie 

 w kratę 

 kożuchowe 

 „na mur" lub ,,na 

rąb" 

 

górna część 

skarpy do 

poziomu 

długotrwałych 

stanów letnich 

1,0-1,5 

2,0 

2,0-2,5 

piaski gliniaste 

nie należy stosować w 

miejscach narażonych na 

długotrwałe zatopienie 

3 Porost trzcinowy 

podnóże i 

dolna część 

skarpy 

0,1 
piaski, gliny, 

gleby torfowe 

może być stosowany 

przy wahaniach 

zwierciadła wody do 0,5 

m, 

wyższe wahania 

niedopuszczalne 

4 Zawiklenia 

środkowa 

i górna część 

skarpy 

1,0-1,5 gleby dowolne 
chroni po rozkrzewieniu 

się 

5 Porost wierzbowy 

środkowa 

i górna część 

skarpy 

1,0-1,5 gleby dowolne 
chroni po rozkrzewieniu 

się 

6 Zadrzewienia 

powyżej 

poziomu 

średniej 

wielkiej wody 

5,0 gleby dowolne 
chroni po rozkrzewieniu 

się 

7 

Rosnące budowle 

szynowe 

 płotki 

 kiszki 

 obitki 

(wyściółki) 

 brzegosłony 

kryte i płaskie 

 koronki 

wiklinowe 

środkowa i 

górna część 

skarpy 

środkowa część 

skarpy górne 

powierzchnie 

budowli 

regulacyjnych 

5,0 

 

1,5 

 

3,0-5,0 

 

7,0 

 

7,0 

gleby dowolne 

chronią w pełni 

po rozkrzewieniu się 

płotków i zarośnięciu 

powierzchni między 

płotkami trawą chronią 

po rozkrzewieniu się 
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 Potencjalna siła poruszająca S = 1,0*I* h,  gdzie: I - spadek zwierciadła wody, h - 

głębokość wody. 

 

 

3.15. ZABUDOWA ROŚLINNA WYSOKICH BRZEGÓW DOLIN RZECZNYCH I SZTUCZNYCH 

PRZEKOPÓW (KANAŁÓW) 

 Zabudowa roślinna powinna obejmować zarówno brzegi jak i skarpy dolin rzek 

i sztucznych przekopów (kanałów). Na brzegach stosuje się zadrzewienia i zakrzewienia, 

natomiast na skarpach inne rodzaje ubezpieczeń roślinnych. Zadrzewienia i zakrzewienia 

brzegów stosujemy przede wszystkim w celu: 

 hamowania prędkości wiatrów dla ochrony wierzchnich warstw gleby przed zbytnim 

wysuszaniem, zwiewaniem i ochrony koryta przed zasypywaniem, 

 ochrony brzegów przed erozją wywoływaną falowaniem wody, 

 zmniejszenia parowania z powierzchni wodnej kanału, 

 zatrzymania w dolnych warstwach powietrza dwutlenku węgla, 

 łagodzenia różnic temperatury powietrza i gleby, 

 akumulacji opadów atmosferycznych, 

 zalesienia odsypów, odkładów ziemi, nieużytków, wydm piaszczystych itp., 

 wkomponowania obiektu w krajobraz. 
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Tabela 2. Dopuszczalna prędkość i wysokość fali dla ubezpieczeń roślinnych 

Lp. Typ ubezpieczenia 

Dopuszczalna średnia 

prędkość przy 

głębokości 1,0 m 

[m/s] 

Dopuszczalna 

wysokość fali 

[m] 

1. 
Darń na płask na skarpach 

nie osiadłych 
0,80 0,20 

2. 
Darń na płask na gruntach 

macierzystych 
1,10 0,30 

3. 
Darń na zrąb na skarpach 

nie osiadłych 
1,70 0,50 

4. 
Darń na zrąb na gruntach 

macierzystych 
2,00 0,60 

5. 

Obitka faszynowa bez 

płotków na nie osiadłych 

skarpach * 
0,30  2 d 

6. 

Obitka faszynowa bez 

płotków na gruntach 

macierzystych * 
0,35  4 d 

7. 

Obitka faszynowa z 

płotkami na nie osiadłych 

skarpach * 
0,32  3 d 

8. 

Obitka faszynowa z 

płotkami na gruntach 

macierzystych 
0,40  3 d 

* zależnie od wymiaru d - grubość obitki 

 

 Zadrzewienia nadbrzeżne i pasma wiatrochronne sadzi się wzdłuż kanału. 

Przy projektowaniu zadrzewień i pasów wiatrochronnych należy przestrzegać poniższych zasad. 

 Wysokie skarpy naturalnych brzegów doliny lub wykopów sztucznych na całej ich 

wysokości można zalesiać występującymi w danej okolicy gatunkami drzew liściastych. 

We wschodnich i północnych częściach Polski można domieszać sosnę i świerk. Należy również 

zwrócić uwagę na konieczność stosowania odpowiednich domieszek drzew pionierskich 

(czyli przedplonów), jak również drzew pielęgnacyjnych. 
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 Na odpowiednio poszerzonych koronach niskich obwałowań, nie piętrzących wody 

w sposób stały, można stosować gęsto zasadzone aleje z platanów, topól i wiązów. 

 Na wysokich wałach, pracujących pod piętrzeniem, powinno się obsadzać 

przede wszystkim zewnętrzną skarpę rowu przywałowego. Należy stosować gatunki drzew 

miejscowych, zabezpieczając warunki (wolną przestrzeń) dla ich dobrego wzrostu. Przez kilka 

lat powinno się obserwować skarpę odpowietrzną wału i skarpę wewnętrzną rowu 

przywałowego pod kątem pojawiania się przesiąków. Jeżeli obwałowanie się ustabilizowało 

i uszczelniło, to również skarpę odpowietrzną można obsadzić drzewami liściastymi. 

 Do zadrzewień pasów ochronnych mogą być użyte wszystkie gatunki szybko rosnących 

drzew krajowych. Dobór składu gatunkowego musi pozostawać w bezpośrednim związku 

z warunkami siedliska i musi odpowiadać podstawowym założeniom technicznym 

projektowanych pasów (wysokość, trwałość, stopień przewiewności itp.): 

 osiągające dużą wysokość, 

 nadające się do ażurowego prowadzenia, 

 odznaczające się długowiecznością, 

 łatwo odnawiające się z samosiewu. 

 Jako gatunki zasadnicze (trwałe) mogą być użyte dęby, jesiony, klony, lipy i wiązy. 

Gatunki pionierskie, szybko rosnące, krótkotrwałe, jak brzozy, topole i klony, po okresie 

umożliwiającym rozrośnięcie się drzew zasadniczych powinny ulegać stopniowej trzebieży. 

 Jako podszycie do ocieniania podłoża stosuje się porzeczkę, karaganę, dziki  bez, klon 

tatarski i inne krzewy. Gatunki zasadnicze stosuje się w 60%, tymczasowe - w 20%, krzewy - 

w 20%. 

 Szerokość pasów wiatrochronnych zależy od warunków miejscowych. Przeciętna 

szerokość wynosi 7,5 m (5 rzędów drzew) lub 10,5 m (7 rzędów drzew). Na nieużytkach 

pasma przechodzą w szerokie wstęgi zalesień. Ostateczna wysokość pasma w jego osi powinna 

wynosić około 15-30 m. Wybierając gatunki roślin do sadzenia należy dążyć do tego, aby pas 

w przekroju poprzecznym tworzył linię paraboliczną (w środku drzewa wysokie, po bokach 

średnie, na brzegach krzewy). 
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Rys. 10. Zadrzewienia brzegów i skarp doliny 

 

 Ochronne działanie pasma rozciąga się na 25-krotną jego wysokość. Ze względu 

na aerodynamiczne działanie rozróżnia się pasma wiatrochronne: 

 nieprzewiewne (wiatr przechodzi przede wszystkim ponad pasem), 

 ażurowe (wiatr przenika przez pas równomiernie na całej wysokości pasa),  

 przewiewne (wiatr przechodzi głównie w dolnej części pasa). 

 Przy projektowaniu pasów wiatrochronnych i alei na niskich wałach, a więc w terenie 

płaskim, i przy stosowaniu luźnych zalesień wysokich obwałowań, występujących w terenie 

bardziej zróżnicowanym, powinny być stosowane ogólne zasady kształtowania krajobrazu. 
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4. PROJEKT KONCEPCYJNY UKSZTAŁTOWANIA ZIELENI - WPROWADZENIE 

 Przedstawiony projekt koncepcyjny ukształtowania zieleni obejmuje wszystkie 

lokalizacje, w których poprzez eliminację lub odpowiednie ukształtowanie roślinności 

krzewiastej i drzewiastej przywracane będą inicjalne stadia sukcesji roślinności brzegów i wysp 

w korycie rzeki Wisły. Ma to na celu odtwarzanie siedlisk lęgowych rybitwy rzecznej Sterna 

hirundo i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons, pozostałych gatunków mewowców Larii 

oraz siewkowców Charadrii. Równoległym celem tych zadań jest odtworzenie naturalnego, 

strefowego układu roślinności doliny Wisły. Zadania te stanowią istotę Działań A.1 i A.2 

Projektu. Omówiono w nim poszczególne lokalizacje Działań A.1 i A.2. Dodatkowo 

uwzględniono lokalizacje „Ogród Zoologiczny” i „Ujście kolektora Czajki”, które nie są 

przedmiotem zadań wykonywanych w ramach Działań A.1 i A.2, ale powinny być ujęte 

w programie pielęgnacji roślinności w przyszłości. 

 W ramach każdej lokalizacji wyszczególniono istniejące zgrupowania drzew i krzewów, 

przeznaczone do adaptacji na cele Projektu lub do likwidacji (zob. też załącznik graficzny). 

Przez adaptację zgrupowań roślinności rozumie się włączenie ich w zakres obiektów 

przyrodniczych podlegających zarządzaniu w ramach Projektu jako istotny element 

zrównoważonego krajobrazu przyrodniczego. Zrównoważenie krajobrazu oznacza tutaj 

obecność i udział powierzchniowy dwóch najważniejszych typów siedlisk przyrodniczych – 

lasów łęgowych (będących biocenozą szczególnie bogatą w gatunki, w tym wiele gatunków 

rzadkich i chronionych) oraz odkrytych piaszczystych brzegów rzeki (stanowiących siedlisko 

chronionych gatunków „ptaków nurtu”), zapewniający efektywną ochronę kluczowych walorów 

przyrodniczych doliny Wisły. Adaptacja ta nie wiąże się z ingerencją w strukturę przestrzenną 

i skład gatunkowy roślinności (zastosowano wobec nich zasadę minimum ingerencji, 

pozwalającą na zachowanie zachodzących w nich naturalnych procesów przyrodniczych, 

w tym przebudowy składu gatunkowego drzewostanu). W zasadzie jedynym działaniem 

odnoszącym się do zadrzewień jest pozostawienie dwumetrowego pasa wiklin, stanowiącego 

okrajek zamykający brzeg zadrzewienia. Natomiast w przypadku zbiorowisk krzewów 

(głównie wiklin) adaptacja polega na wykorzystaniu ich do utworzenia okrajka chroniącego 

brzeg drzewostanów łęgowych, strefy roślinności na granicy terenu otwartego i łęgu, 

oraz siedliska lęgowego ptaków. 
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5. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU. 

 Poniżej przestawiono szczegółowy opis założeń koncepcyjnych dla poszczególnych 

lokalizacji zadań realizowanych w ramach Projektu. Opis obejmuje zarówno zagadnienia 

technologiczne realizacji inwestycji, jak i elementy związane z kształtowaniem zieleni.  

 

5.1. GOLĘDZINÓW 

 

5.1.1. ZADANIE A.1.1. - UTWORZENIE IZOLOWANEJ WYSPY I ŁAWICY PIASZCZYSTEJ 

 

A) LOKALIZACJA 

 Wyspa Golędzinów, zlokalizowana jest 250 m poniżej mostu Gdańskiego, na prawym 

brzegu Wisły w km 515,5 – w km 516,5,  na terenie miasta Warszawy, w dzielnicy Praga 

Północ, przy Wybrzeżu Puckim. 

 

B) ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Wyspa w rejonie Golędzinowa (ok. 5,2 ha powierzchni) została utworzona w efekcie 

prawostronnej zabudowy koryta Wisły systemem poprzecznym, jako typowe, międzyostrogowe 

pole akumulacyjne. Jej istnienie warunkuje przede wszystkim ostroga 8/516 o długości 

ok. 190 m, kształtująca szerokość trasy regulacyjnej na tym odcinku rzeki 

oraz trudnorozmywalne podłoże rafy żoliborskiej. Wyspę „Golędzinów” oddziela od brzegu 

koryta boczne, wąskie ramię rzeki o szerokości 20 - 40 m i dość znacznych głębokościach. 

Odprowadza ono tę część wód wysokich, którą koncentruje prawy przyczółek Mostów 

Gdańskich (cypel jezdni Wybrzeża Helskiego) i dalej wzdłuż skarpy prawego brzegu 

do stanowiska dolnego rafy żoliborskiej. 

 Brzegi wyspy są przeważnie strome, ustabilizowane przez krzewy wierzby. 

Podczas niżówek wynurzają się przylegające do wyspy 1-2 nieduże ławice piaszczyste. 

Do niedawna wyspa była pokryta młodym drzewostanem wierzbowym, który usunięto w trakcie 

prac pielęgnacyjnych w międzywalu. Pozostały po nim rozproszone, odrastające krzewy 

wierzby. Przy okazji karczowania usunięto też wierzchnią warstwę gleby, obniżając tym rzędną 
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wyspy. W odnodze oddzielającej wyspę od prawego brzegu rzeki znajdują się dwie mocno 

już zniszczone ostrogi.  

 Rzeźba koryta rzeki jest tu mało urozmaicona, a linia brzegowa w małym stopniu 

rozwinięta. Brakuje starorzeczy i łach. Niewiele jest piaszczystych ławic i płycizn w korycie. 

Ławice brzegowe i płytkie zatoki występują tylko wzdłuż jednego, praskiego brzegu, od Mostu 

Gdańskiego w górę rzeki (rejon Ogrodu Zoologicznego).  

 Istniejący stan zagospodarowania przedstawiono na fotografiach poniżej. 

 

 

Fot. 1. Ogólny widok koryta w rejonie planowanych modyfikacji koryta na Golędzinowie 
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Fot. 2 Aktualny stan zagospodarowanie kanału bocznego 

 

 

Fot. 3. Aktualny stan zagospodarowanie kanału bocznego 
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C) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 W ramach przystosowania wyspy na potrzeby gniazdowania i żerowania ptaków, należy 

całkowicie odizolować wyspę od brzegu poprzez rozbiórkę fragmentarycznych pozostałości 

kamiennych ostróg brzegowych nr 10/516 i 2/517 oraz udrożnienie koryta bocznego. Ostrogi 

należy rozebrać z pozostawieniem ich fundamentów. Udrożnienie koryta polegać będzie 

na częściowym pogłębieniu i poszerzeniu istniejącego przekroju poprzecznego. Prace związane 

z udrożnieniem i ukształtowaniem brzegów wymuszą częściową korektę kształtu wyspy. 

Ubezpieczenie brzegu prawego przewiduje się pozostawić w formie naturalnej. 

 Poniżej wyspy Golędzinów projektuje się utworzenie piaszczysto-żwirowej ławicy. 

Ławica łączyć się będzie z wyspą w sposób ciągły, z niewielkim nachyleniem 1:20 – 1:40 

w stronę biegu rzeki. Średnia rzędna korony ławicy zbliżona będzie do górnej granicy strefy wód 

niskich. 

 Do budowy ławicy przewiduje się wykorzystać miejscowe kruszywo rzeczne pozyskane 

z udrożnienia koryta bocznego i z częściowej korekty niwelety wyspy. Należy się również liczyć 

z koniecznością dowiezienia piasku lub żwiru z zakładu wydobywczego.  

 W celu zapewnienia utrzymania ławicy w dłuższej perspektywie czasowej rozważa się 

zastosowanie lekkich budowli regulacyjnych opisanych w rozdziale 2. 

 Prace związane z tworzeniem ławicy projektuje się wykonywać z wody, przy pomocy 

jednostek pływających np. pogłębiarki ssąco-refulującej, pogłębiarki wieloczerpakowej 

lub koparki na pontonie w zestawie z pchaczem. 

  Szczegółowe ilości mas ziemnych i lekkich budowli regulacyjnych określone zostaną 

na etapie opracowania projektu wykonawczego. 

 

D) UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 Dojazd w rejon Wyspy Golędzinów możliwy jest od ul. Jagiellońskiej w kierunku 

Wybrzeża Puckiego w rejonie mostu Gdańskiego, a następnie istniejącymi drogami gruntowymi 

po terenie międzywala wzdłuż brzegu i wału przeciwpowodziowego. 
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E) UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI 

 W roku 2011 w ramach prac porządkowych usunięto z terenu wyspy młody drzewostan 

wraz z wierzchnią warstwą gleby. Wyspa obecnie pokryta jest niską roślinnością, głównie 

trawami i drobnymi krzewami.  

 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie częściowej niwelety korony 

wyspy oraz korektę kształtu wyspy, która wynikać będzie z udrożnienia bocznego koryta rzeki 

i dopasowania brzegów wyspy do nowej geometrii koryta bocznego. 

 Szczegółowe rozwiązania projektowe przedstawione zostaną na etapie opracowania 

projektu wykonawczego. 

 Na prawym brzegu kanału bocznego przewiduje się uporządkować istniejącą roślinność, 

głównie drzewa i krzewy poprzez odpowiednie przycięcia pielęgnacyjne. 

 

F) PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE 

 W ramach prac budowlanych dla zadania A.1.1, przewiduje się: 

 wykonanie prac tymczasowych związanych z przygotowaniem dróg dojazdowych, 

organizacji placu budowy; 

 rozbiórkę do fundamentów pozostałości fragmentów dwóch ostróg kamiennych 

(nr 10/516 i 2/517); 

 nieznaczną zmianę przekroju i profilu poprzecznego koryta bocznego 

wraz z urozmaiceniem rzeźby dna poprzez utworzenie przegłębień i wypłaceń, 

 uporządkowanie prawego brzegu kanału bocznego, 

 nieznaczną korektę kształtu i niwelety wyspy Golędzinów, 

 utworzenie ławicy piaszczysto-żwirowej poniżej wyspy Golędzinów, 

 rozebranie pozostałości wysepek znajdujących się przy dolnym końcu wyspy 

Golędzinów z wykorzystaniem materiału do budowy ławicy. 
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G) PRZEWIDYWANY SPRZĘT BUDOWLANY 

W celu wykonania robót budowlanych przewiduje się wykorzystanie następującego 

sprzętu: 

 lekkie spycharki , koparki (0.5 m3 ), samochody wywrotki (3.5 T)  

 agregaty prądotwórcze,  

 piły spalinowe, kosiarki spalinowe;  

 barka, ponton + pchacz, 

 pogłębiarka ssąco-refulująca lub wieloczerpakowa. 

 

H) WARUNKI HYDROLOGICZNE W REJONIE WYSPY GOLĘDZINÓW  

 

 Charakterystykę hydrologiczno - hydrauliczną w przekroju "Golędzinów” w km 516,0 

opracowano na podstawie danych pomiarowych (niwelacji), obejmujących zakres stanów 

notowanych na wodowskazie „Warszawa” (Port Praski) km 513,3 w zakresie od H = 780 cm 

(powódź 05.2010 r.) do H = 55 cm (niżówka 09.2012 r.), wyników innych pomiarów z okresu 

08.2008 r. - 09.2012 r. oraz materiałów pozyskanych z IMGW (10.2012 r.) 

 Charakterystykę hydrologiczną sporządzono w formie związków aproksymowanych przy 

pomocy prostych o równaniach podanych przy wykresie (rys. 11).  

 

I) UWAGI 

 RZGW w Warszawie nakazuje w trakcie eksploatacji utrzymywać koryto boczne, 

tj. należy usuwać powalone drzewa, naniesione śmieci, itp. 
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Rys. 11.  Charakterystyka hydrologiczno - hydrauliczna przekroju „Golędzinów” (km 516,0) 
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5.1.2. ZADANIE A.2.4. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI. 

  

A) LOKALIZACJA, ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKTOWANE 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, UKSZTAŁTOWANIE TERENU ZIELENI 

 Jak dla zadania A.1.1. 

 

B) PROJEKTOWANE PRACE 

 W ramach zadania przewiduje się prowadzenie tylko prac utrzymaniowych. W związku 

z zaleceniami ornitologicznymi z powierzchni utworzonej wyspy należy okresowo (min. co 2 

lata) wykaszać trawy i krzewy. 

 

C) PRZEWIDYWANY SPRZĘT BUDOWLANY 

 W ramach prac związanych z okresową wycinką i karczowaniem drzew oraz krzewów 

przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 piły spalinowe,  

 kosiarki spalinowe. 

 

5.1.3. KONCEPCJA URZĄDZENIA ZIELENI DLA LOKALIZACJI GOLĘDZINÓW  

ZADANIE A.1.1. GOLĘDZINÓW – UTWORZENIE IZOLOWANEJ WYSPY I ŁAWICY 

PIASZCZYSTEJ 

ZADANIE A.2.4. GOLĘDZINÓW - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH 

I PIASZCZYSTYCH BRZEGÓW RZEKI 

 

A) ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W TEJ LOKALIZACJI 

 utworzenie izolowanej wyspy i ławicy piaszczystej (obiekty A1-1A i B) 

 wykaszanie młodocianych form drzew i krzewów (obiekt A1-1A; 5,2 ha) 

 pielęgnacja roślinności w kolejnych latach 
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B. KONCEPCJA UKSZTAŁTOWANIA ROŚLINNOŚCI 

 W lokalizacji tej planuje się okresowe (co kilka lat) wykaszanie młodocianych 

i odroślowych form drzew i krzewów (obiekt A1-1A; zob. Załącznik graficzny 1D). 

 

B.1. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 

Brak. 

 

B.2. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO ADAPTACJI 

 Obiekt „A1-1A”: Wyspę porastają rzadkie kępy wierzb i krzewiaste okazy topoli, będące 

siewkami lub odroślami. Osiągają wysokość do 1-1,5 metra. W celu utworzenia siedliska 

lęgowego dla mew przewiduje się wykaszanie tych krzewów, co 2 lata, na wysokości 20-30cm. 

Wykaszanie należy przeprowadzać wczesną jesienią, w pierwszej połowie września. Przy takim 

terminie koszenia mróz w zimie powinien częściowo przemrażać odrastające, słabo zdrewniałe 

pędy, osłabiając tym siłę odroślową krzewów, które mimo koszenia pozostaną na wyspie. Wyspa 

z niskimi, regularnie przycinanymi krzewami powinna stanowić atrakcyjne siedlisko lęgowe 

dla mew. 

 

C. KONCEPCJA PIELĘGNACJI ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH. 

 Obiekt „A1-1A”: Wykaszanie odrastających krzewów (co 2 lata) należy kontynuować 

przez cały okres eksploatacji wyspy dla celów ochrony ptaków doliny Wisły. Należy 

systematycznie usuwać drzewa i gałęzie powalone do odnogi odcinającej wyspę od stałego lądu. 
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5.2. RAJSZEW  

 

5.2.1. ZADANIE A.1.2. - UTWORZENIE IZOLOWANEJ WYSPY I ŁAWICY PIASZCZYSTEJ 

 

A) LOKALIZACJA 

 Wyspa Rajszew znajduje się w środku koryta Wisły w km 533,5 – km 535,5, tworząc 

w tym miejscu rozdzielenie nurtu na część południową i północną. 

 W północnej części, bliżej brzegu prawego, wyspa położona jest na terenie Powiatu 

Legionowskiego, w Gminie Jabłonna. 

 W południowej części, bliżej brzegu lewego, wyspa położna jest na terenie Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, w Gminie Łomianki w obrębie Dziekanów Wielki i  Dziekanów 

Nowy. 

 

B) ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Jest to kompleks dwóch średnich wysp trwałych, leżących przy prawym brzegu Wisły 

pod Rajszewem (534-535 km) utworzonych w wyniku gwałtownej zmiany kierunku przepływu 

wód powodziowych w połączeniu z utratą siły unoszącej znaczną część rumowiska wleczonego. 

Największe przyrosty kubatury wysp w tym rejonie (wymiarów w planie oraz ich wysokości) 

zaobserwowano po powodzi lipcowej 1960 r. Stopniowe rozrastanie się wyspy „Rajszew” 

połączone z wysokim porostem roślinnym stworzyło sprzyjające warunki do erozji dna w rejonie 

zdominowanym przez procesy akumulacyjne. Stąd charakterystyczne dla tego odcinka rzeki 

bardzo wysokie i strome, niemal pionowe brzegi. 

 Wyspa zachodnia (położona w dole rzeki; 12,5 ha) pokryta jest podrostem wierzbowym  

z domieszką topoli czarnej. Skierowany w dół rzeki koniec tej wyspy łagodnie przechodzi 

w leżące poniżej mielizny. Jeszcze w latach 90. XX wieku dolna część tej wyspy była odkrytą 

ławicą piaszczystą. Z kolei górny koniec jest pokryty młodym drzewostanem łęgowym. Wyspa 

wschodnia (położona w górze rzeki; 15,3 ha) jest w większości pokryta młodym drzewostanem 

łęgowym wierzbowym z domieszką gatunków topoli. Wyspy są regularnie zalewane przez 
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wezbrane wody Wisły i podlegają ostatnio dość szybkiemu rozmywaniu przez wody rzeki 

począwszy od ich końców skierowanych w górę rzeki. Przy dolnym końcu zachodniej wyspy 

trwa aktualnie deponowanie przez rzekę mas piachu. 

 Północna odnoga rzeki o szerokości ok. 140 m, o charakterystycznym, trójkątnym 

kształcie przekrojów poprzecznych, izolująca obie wyspy od stałego brzegu z prawej strony, 

w ostatnich latach uległa spłyceniu przez nanosy piasku i mułu. Bliskość prawego wału 

przeciwpowodziowego (przeciętnie 40 m) wymusiła podjęcie działań ochronnych poprzez 

wykonanie zespołu krótkich ostróg, „główek” i przetamowań pochodzących z różnych okresów. 

Obecnie w odnodze tej znajdują się stare, szerokie tamy poprzeczne (ostrogi), na główkach 

których osadziły się obie wyspy.  

 Rzeźba koryta rzeki jest tym miejscu bardzo urozmaicona. Rozwinięta linia brzegowa 

obfituje w mniejsze lub większe, płytkie lub głębokie zatoczki. Dno rzeki urozmaicone jest 

licznymi mieliznami, przykosami, przegłębieniami i płyciznami. Istnieją też boczne odnogi 

rzeki. Poza korytem istnieje kilka starorzeczy i łach (J. Kiełpińskie, J. Dziekanowskie, J. Górne, 

J. Dolne, starorzecza i łachy pod Łomną, Rajszewem i Skierdami.  

 Istniejacy stan zagospodarowania przedstawiono na fotografiach poniżej 

 

Fot. 4.  Ogólny widok koryta w rejonie planowanych modyfikacji koryta na Rajszewie 
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Fot. 5. Fragmentaryczne pozostałości ostróg w odnodze północnej 

 

C) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 Poniżej wyspy Rajszew projektuje się utworzenie piaszczysto-żwirowej ławicy. Ławica 

łączyć się będzie z wyspą w sposób ciągły, z niewielkim nachyleniem 1:20 – 1:40 w stronę biegu 

rzeki. Średnia rzędna korony ławicy zbliżona będzie do górnej granicy strefy wód niskich. 

 Do budowy ławicy przewiduje się wykorzystać miejscowe kruszywo rzeczne pozyskane 

z udrożnienia koryta bocznego i z częściowej korekty niwelety wyspy. Należy się rónwnież 

liczyć z koniecznością dowiezienia piasku lub żwiru z zakładu wydobywczego.  

 W celu zapewnienia utrzymania ławicy w dłuższej perspektywie czasowej rozważa się 

zastosowanie lekkich budowli regulacyjnych opisanych w rozdziale 2. 



 

51 

Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, NIP 107-000-19-27, REGON 140112325, KRS 0000232547 

Biuro w Katowicach: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice 

Biuro w Gdańsku: ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk 

 Prace związane z tworzeniem ławicy projektuje się wykonywać z wody, przy pomocy 

jednostek pływających np. pogłębiarki ssąco-refulującej, pogłębiarki wieloczerpakowej 

lub koparki na pontonie w zestawie z pchaczem. 

 Szczegółowe ilości mas ziemnych i lekkich budowli regulacyjnych określone zostaną 

na etapie opracowania projektu wykonawczego. 

 

D) UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 Dojazd w rejon Wyspy Rajszew możliwy jest drogami gruntowymi od strony brzegu 

prawego, po przekroczeniu wału przeciwpowodziowego w pobliżu pola golfowego.  

 Ze względu na położenie wyspy w środkowym biegu rzeki bezpośredni dojazd na wyspę 

jest utrudniony. 

 Przy niskich stanach wody w Wiśle należy rozważyć możliwość utworzenia 

tymczasowego dajazdu dla sprzętu budowlanego (koparki, spycharki) w północnym korycie 

rzeki w rejon budowanych ławic. 

 W drugim przypadku należy rozważyć możliwość wykonywania robót przy pomocy 

jednostek pływających np. pogłębiarki ssąco-refulującej, pogłębiarki wieloczerpakowej 

lub koparki na pontonie w zestawie z pchaczem. Konieczne okazać się może najpierw 

pogłębienie dna, by móc dopłynąć w rejon projektowanej ławicy. 

 

F) PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE 

 W ramach prac budowlanych dla zadania A.1.2, przewiduje się: 

 wykonanie prac tymczasowych związanych z przygotowaniem dróg dojazdowych, 

organizacji placu budowy; 

 nieznaczną zmianę przekroju i profilu poprzecznego północnej odnogi koryta rzeki 

wraz z urozmaiceniem rzeźby dna poprzez utworzenie przegłębień i wypłaceń; 

 wycinkę i karczowanie krzewów i drzew; 

 nieznaczną korektę kształtu i niwelety wyspy Rajszew; 

 utworzenie ławicy piaszczystej poniżej wyspy Rajszew. 
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G) PRZEWIDYWANY SPRZĘT BUDOWLANY 

 W celu wykonania robót budowlanych przewiduje się wykorzystanie następującego 

sprzętu: 

 lekkie spycharki, koparki (0.5 m3 ),  

 samochody wywrotki (3.5 T), 

 agregaty prądotwórcze,  

 piły spalinowe, kosiarki spalinowe;  

 barka, ponton + pchacz, 

 pogłębiarka ssąco-refulująca lub wieloczerpakowa. 

 

H) WARUNKI HYDROLOGICZNE W REJONIE WYSPY RAJSZEW  

 Charakterystykę hydrologiczno - hydrauliczną w przekroju „Rajszew” w km 534,5 

opracowano na podstawie danych pomiarowych (niwelacji), obejmujących zakres stanów 

notowanych na wodowskazie „Warszawa” (Port Praski) km 513,3 w zakresie od H = 780 cm 

(powódź 05.2010 r.) do H = 55 cm (niżówka 09.2012 r.), wyników innych pomiarów z okresu 

08.2008 r. - 09.2012 r. oraz materiałów pozyskanych z IMGW (10.2012 r.) 

 Charakterystykę hydrologiczną sporządzono w formie związków aproksymowanych 

przy pomocy prostych o równaniach podanych przy wykresie (rys. 12).  
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Rys. 12.  Charakterystyka hydrologiczno - hydrauliczna przekroju „Rajszew” (km 534,5) 
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5.2.2. ZADANIE A.2.1. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI. 

  

A) LOKALIZACJA, ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKTOWANE 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, UKSZTAŁTOWANIE TERENU ZIELENI 

 Jak dla zadania A.1.2. 

 

B) PROJEKTOWANE PRACE 

 W ramach zadania przewiduje się karczowanie krzewów w dwóch lokalizacjach, 

wycinkę drzew w jednej, adaptację dwóch zadrzewień łęgowych oraz utworzenie okrajków 

na granicy obu zadrzewień łęgowych i obszarów karczowanych. Przewiduje się tu także 

pielęgnację roślinności w kolejnych latach. 

 W ramach realizacji zadania przewidziano całkowite, dokładne (w celu uniknięcia 

szybkiego odrostu) wykarczowanie zgrupowania krzewów (8,2 ha), z pozostawieniem aktualnej 

niwelety terenu bez zmian.  

 

C) PRZEWIDYWANY SPRZĘT BUDOWLANY 

 Prace związane z wycinką i karczowaniem drzew oraz krzewów przewiduje się wykonać 

z wykorzystaniem następującego sprzętu: 

 lekkie spycharki, koparki (0.5 m3 ), samochody wywrotki (3.5 T), 

 agregaty prądotwórcze,  

 piły spalinowe, kosiarki spalinowe. 
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5.2.3. KONCEPCJA URZĄDZENIA ZIELENI DLA LOKALIZACJI RAJSZEW. 

ZADANIE A.1.2. RAJSZEW - UTWORZENIE IZOLOWANEJ WYSPY I ŁAWICY PIASZCZYSTEJ 

ZADANIE A.2.1. RAJSZEW - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI 

 

 

A) ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W TEJ LOKALIZACJI 

 utworzenie ławicy piaszczystej (obiekt A1-2), 

 likwidacja krzewów (obiekty A2-1 A, B; ogółem 8,2 ha), 

 wycinka drzew (obiekt A2-1; 0,5 ha), 

 pielęgnacja roślinności w kolejnych latach. 

 

B) KONCEPCJA UKSZTAŁTOWANIA ROŚLINNOŚCI 

 W lokalizacji tej planuje się karczowanie krzewów w dwóch miejscach (obiekty A2-1 A 

i B), wycinkę drzew w jednym miejscu, adaptację dwóch zadrzewień łęgowych (łęg A i B) 

oraz utworzenie okrajków na granicy obu zadrzewień łęgowych i obszarów karczowanych 

(zob. Załącznik graficzny 1A). 

 

B.1. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 

 Obiekt „A2-1 A”: W miejscu tym przede wszystkim ma zostać odtworzone siedlisko 

lęgowe mewowców i siewkowców. Istnieje tutaj zgrupowanie krzewów wierzby Salix sp. 

z niewielką domieszką topoli Populus sp. (ok. 5,2 ha), które wyrosło w miejscu dawnej kolonii 

mew i rybitw, degradując siedlisko lęgowe i skłaniając gniazdujące tutaj ptaki do opuszczenia tej 

lokalizacji. Poszczególne płaty w obrębie tego zgrupowania reprezentują różne klasy wiekowe. 

Jednak niszczący wpływ kry, a częściowo także zgryzanie przez bobry powoduje, że ich rozwój 

zatrzymał się na etapie juwenilnego stadium łęgu wierzbowego. 

 Przewiduje się całkowite wykarczowanie zgrupowania krzewów (5,2 ha), 

z pozostawieniem aktualnej niwelety terenu bez istotnej zmiany. Krzewy powinny być 

wykarczowane dokładnie, by pozostałości nie dawały szybko odrośli. 
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 Obiekt „A2-1 B”: W miejscu tym ma powstać siedlisko żerowiskowe m.in. 

dla migrujących siewkowców. Istniejące tutaj zgrupowanie krzewów wierzby (Salix alba, 

S. fragilis, S. triandra) z niewielką domieszką topoli czarnych Populus nigra (ok. 3,0 ha) 

wyrosło na młodym aluwium rzecznym, które jeszcze niedawno było odkrytym mulistym 

brzegiem rzeki, chętnie odwiedzanym przez migrujące siewkowce. Rozwój tego zgrupowania 

zatrzymał się na etapie juwenilnego stadium łęgu wierzbowego. Przyczyną tego jest regularne 

niszczenie krzewów przez krę oraz zgryzanie ich przez bobry. 

 Przewiduje się całkowite wykarczowanie zgrupowania krzewów (ok. 3,0 ha), 

z pozostawieniem aktualnej niwelety terenu bez zmian. Krzewy powinny być wykarczowane 

dokładnie, by pozostałości nie dawały szybko odrośli. 

 Obiekt „A2-1 C”: W miejscu tym ma powstać ławica piaszczysta, sięgająca rzędną 

górnej strefy wód niskich oraz stanowiąca siedlisko lęgowe mewowców i żerowiskowe 

migrujących ptaków wodno-błotnych. Wyspa ta jest pozostałością niskiej wyspy, która powstała 

18 lat temu i początkowo (aż do całkowitego zarośnięcia przez młodnik wierzbowy) pełniła 

funkcję siedliska lęgowego rybitw i mew. Aktualnie, z powodu silnego rozmywania przez rzekę, 

wyspa ta jest w formie szczątkowej. Wieńczy ją kępa młodych drzew wierzbowych, z których 

większość jest połamana przez napierającą krę. Kępa ta wraz z odroślami wierzby ma niespełna 

0,5 ha powierzchni. 

 Przewiduje się wycięcie pozostałych wierzb i ich odrośli, przy samej ziemi, 

bez karczowania (ok. 0,5 ha). Oryginalnie proponowano obniżenie rzędnej wyspy do górnej 

strefy wód niskich. Obecnie proponuje się pozostawienie niwelety wyspy bez zmian, 

do naturalnego ukształtowania jej przez wody Wisły. Aktualnie wyspa ta podlega silnej erozji; 

można więc przyjąć, że w krótkim czasie zostanie częściowo rozmyta i spontanicznie 

ukształtowana w typową, niską ławicę piaszczystą. 

 

B.2. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO ADAPTACJI 

Obiekty „łęg A” i „łęg B”: Są to stosunkowo młode drzewostany łęgowe, o powierzchni 

odpowiednio 5,5 i 9,5 ha. W piętrze drzew dominuje wierzba biała i krucha (Salix alba, 

S. fragilis. Występuje tutaj również niewielka domieszka topoli czarnych i białych (Populus 

nigra, P. alba). Podszyt jest bardzo ubogi, a runa praktycznie brak. Wartość przyrodnicza tych 
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drzewostanów jest niewielka z uwagi na stałe zapiaszczanie przez wezbraną rzekę, powodujące 

właśnie brak typowo wykształconego runa. Przewiduje się pozostawienie tych drzewostanów 

bez zmian. Ich brzegi od strony miejsc, gdzie będą karczowane krzewy, zostaną ubezpieczone 

przez pozostawienie dwumetrowej szerokości okrajków (zob. niżej). 

 Obiekt „okrajki z zarośli wiklinowych”: W strefach karczowania krzewów A2-1 A i B 

przewiduje się pozostawienie dwumetrowych okrajków chroniących brzegi drzewostanów 

łęgowych na granicy z terenem przeznaczonym do karczowania. Rolą tych okrajków będzie 

ochrona wnętrza drzewostanów (m.in. zachowanie mikroklimatu wnętrza drzewostanu, ochrona 

przed wnikaniem obcych gatunków roślin). Szerokość okrajków powinna wynosić 2 metry 

(mierząc od linii łączącej pnie skrajnych drzew zadrzewienia). Krzewy tworzące okrajki 

pozostaną nie naruszone. 

 

C) KONCEPCJA PIELĘGNACJI ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH 

 Obiekt „A2-1 A”: Teren ten będzie musiał być aktywnie utrzymywany w inicjalnym 

stadium sukcesji roślinnej. Przewiduje się usuwanie wyrastających krzewów wikliny i innych 

roślin zdrewniałych wraz z korzeniami. Zabieg należy wykonywać co 3-4 lata, na całej 

powierzchni siedliska, aż po okrajek chroniący drzewostan łęgowy. 

 Obiekt „A2-1 B”: Teren ten będzie musiał być aktywnie utrzymywany w inicjalnym 

stadium sukcesji roślinnej. Przewiduje się okresowe wykaszanie wyrastających krzewów wikliny 

oraz innych drzew i krzewów. Zabieg koszenia należy wykonywać co 3-4 lata, na całej 

powierzchni siedliska, aż po okrajek chroniący drzewostan łęgowy. Koszenie zaleca się 

wykonywać wczesną jesienią (por. lokalizacja „Golędzinów”, niżej), na wysokości 10-20 cm. 

 Obiekty „łęg A” i „łęg B”: Zaleca się, aby oba drzewostany pozostawić bez ingerencji, 

by podlegały spontanicznemu kształtowaniu przez czynniki biotyczne i abiotyczne. 
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5.3. ŁOMIANKI DOLNE 

5.3.1. ZADANIE A.2.2. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI 

 

A) LOKALIZACJA 

 Obszar działań w ramach niniejszego zadania znajduje się w zakolu Wisły, przy lewym 

jej brzegu, na wysokości Kępy Kiełpińskiej (530-534 km) - lokalizacja w obrębie rezerwatu 

przyrody „Ławice Kiełpińskie”, obszaru Natura 2000 „Kampinoska Dolina Wisły”, rezerwatu 

biosfery „Puszcza Kampinoska” i otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. 

 

B) ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Obszar realizacji przedsięwzięcia w ramach Zadania A.2.2. położony jest na wyspie. 

Boczne odnogi rzeki, izolujące zlokalizowane tu wyspy od lewego brzegu, a także od siebie 

nawzajem, uległy silnemu spłyceniu przez nanosy piasku i mułu. W odnogach tych znajdują się 

stare, długie tamy poprzeczne (ostrogi), na których osadziły się wyspy. Na skutek spłycenia 

bocznych odnóg, w czasie bardzo niskich stanów wody w Wiśle teren ten jest stosunkowo łatwo 

dostępny dla ludzi i zwierząt.  

 Teren ten pokryty jest mozaiką różnowiekowych płatów łęgów wierzbowych 

i topolowych oraz zaroślami wiklin nadrzecznych. 
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Fot. 6. Odnoga odcinająca kompleks wysp w lokalizacji „Łomianki Dolne” 

 

C) ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W TEJ LOKALIZACJI 

 W ramach zadania projektuje się karczowanie krzewów w dwóch miejscach (obiekty A2-

2 A i B; ogółem 7,5 ha), adaptację trzech kompleksów zadrzewień łęgowych oraz utworzenie 

okrajków na granicy zadrzewień łęgowych i obszarów karczowanych. Przewiduje się tu także 

pielęgnację roślinności w kolejnych latach. 

 Całkowite wykarczowanie młodnika wierzbowego (5,5 ha) oraz zgrupowania krzewów 

wierzby (2,0 ha) przewidywane jest z pozostawieniem aktualnej niwelety terenu bez zmian. 

Wykarczowanie wierzby powinno być dokładnie, tak by pozostałości nie dawały szybko odrośli. 

 

D) PRZEWIDYWANY SPRZĘT BUDOWLANY 

 Prace związane z wycinką i karczowaniem drzew oraz krzewów przewiduje się wykonać 

z wykorzystaniem następującego sprzętu: 

 lekkie spycharki, koparki (0.5 m3 ), samochody wywrotki (3.5 T), 
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 agregaty prądotwórcze,  

 piły spalinowe, kosiarki spalinowe. 

 

5.3.2. KONCEPCJA URZĄDZENIA ZIELENI DLA LOKALIZACJI ŁOMIANKI DOLNE 

ZADANIE A.2.2. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH BRZEGÓW 

RZEKI 

A) ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W TEJ LOKALIZACJI 

 likwidacja krzewów (obiekty A2-2 A i B; ogółem 7,5 ha), 

 pielęgnacja roślinności w kolejnych latach. 

 

B) KONCEPCJA UKSZTAŁTOWANIA ROŚLINNOŚCI 

 W lokalizacji tej planuje się karczowanie krzewów w dwóch miejscach (obiektach A2-2 

A i B), adaptację trzech kompleksów zadrzewień łęgowych (łęgi A, B i C) oraz utworzenie 

okrajków na granicy zadrzewień łęgowych i obszarów karczowanych (zob. Załącznik graficzny 

1B). 

B.1. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 

 Obiekt „A2-2 A”: W miejscu tym ma powstać siedlisko żerowiskowe siewkowców 

i innych ptaków wodno-błotnych. Istniejące tutaj zgrupowanie krzewów wierzby (ok. 5,5 ha) 

wyrosło na zaniesionym mułem i piachem dnie bocznej odnogi rzeki. Zgrupowanie to stanowi 

młodnik łęgu wierzbowego Salicetum albo-fragilis. Jeśli nie zostanie zniszczone 

przez wezbrania rzeki lub bobry, może przekształcić się w dojrzały drzewostan łęgowy. 

W sąsiedztwie znajduje się stanowisko bobrów. Prowadzone tutaj roboty nie naruszą w istotny 

sposób tego stanowiska. 

 Przewiduje się całkowite wykarczowanie młodnika wierzbowego (5,5 ha), 

z pozostawieniem aktualnej niwelety terenu bez zmian. Wierzby powinny być wykarczowane 

dokładnie, by pozostałości nie dawały szybko odrośli. 
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 Obiekt „A2-2 B”: W miejscu tym ma powstać siedlisko żerowiskowe siewkowców 

i innych ptaków wodno-błotnych. Istniejące tutaj zgrupowanie krzewów wierzby (ok. 2,0 ha) 

wyrosło na zaniesionym mułem i piachem dnie bocznej odnogi rzeki. Stanowi ono mozaikę 

różnowiekowych płatów wiklin, w mniejszym lub większym stopniu niszczonych przez krę. 

Zgrupowanie to stanowi juwenilne stadium łęgu wierzbowego. Nie przekształca się jednak 

w młodnik łęgowy z powodu ustawicznego niszczenia go przez krę i wezbrania rzeki. 

 Przewiduje się całkowite wykarczowanie zgrupowania krzewów wierzby (2,0 ha), 

z pozostawieniem aktualnej niwelety terenu bez zmian. Krzewy powinny być wykarczowane 

dokładnie, by pozostałości nie dawały szybko odrośli. 

B.2. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO ADAPTACJI 

 Obiekty „łęg A” i „łęg B”: Stanowią one kompleksy różnowiekowych płatów 

drzewostanów łęgowych oraz niewielkich zgrupowań wiklin nadrzecznych i zbiorowisk 

ziołorośli (o powierzchni odpowiednio 10,5 i 17,5 ha). Znajdują się na wysokich wyspach 

trwałych. Wartość przyrodnicza drzewostanów łęgowych jest wysoka z uwagi na zachowanie 

struktur i procesów typowych dla siedliska przyrodniczego łęgów nadrzecznych. Przewiduje się 

pozostawienie tych kompleksów bez zmian. Skraje drzewostanów łęgowych od strony miejsc, 

gdzie będą karczowane krzewy, zostaną ubezpieczone przez pozostawienie dwumetrowej 

szerokości okrajków wiklinowych (zob. niżej). 

 Obiekt „łęg C”: Jest to kompleks różnowiekowych płatów drzewostanów łęgowych oraz 

zgrupowań wiklin nadrzecznych i zbiorowisk ziołorośli (o powierzchni 22,5 ha), zajmujący 

wysoką wyspę trwałą. Wartość przyrodnicza drzewostanów łęgowych jest wysoka z uwagi 

na zachowanie struktur i procesów typowych dla siedliska przyrodniczego łęgów nadrzecznych. 

Przewiduje się pozostawienie tego kompleksu bez zmian. 

 Obiekt „okrajki z zarośli wiklinowych”: W obrębie obiektów A2-2 A i B, w obu strefach 

karczowania krzewów, przewiduje się pozostawienie okrajków wiklinowych ubezpieczających 

brzegi drzewostanów łęgowych na granicy z terenem przeznaczonym do karczowania. Rolą tych 

okrajków będzie ochrona wnętrza drzewostanów (m.in. zachowanie mikroklimatu, ochrona 

przed wnikaniem obcych gatunków roślin). Szerokość okrajków powinna wynosić 2 metry 
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(mierząc od linii łączącej pnie skrajnych drzew zadrzewienia). Krzewy tworzące okrajki 

pozostaną nie naruszone. 

 Obiekt „strefa buforowa”: Przewiduje się pozostawienie w charakterze strefy buforowej 

pasa roślinności, składającego się z krzewiastych i drzewiastych okazów wierzb rosnących 

na skarpie brzegowej bocznej odnogi rzeki. Pas ten będzie stanowił parawan, osłaniający 

odtworzone siedlisko ptaków od strony lewego brzegu, na którym często pojawiają się ludzie. 

Jednocześnie będzie on ubezpieczał lewy brzegu odnogi przed erozją boczną. Pozostawione 

będą wszystkie okazy drzew i krzewów rosnące na zboczu i koronie skarpy brzegowej, 

oraz w dwumetrowej szerokości pasie u podnóża skarpy. 

 

C. KONCEPCJA PIELĘGNACJI ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH. 

 Obiekty” A2-2 A” i „A2-2 B”: Oba te obszary będą musiały być monitorowane 

na wypadek ponownego zarastania przez wierzby. W przypadku stwierdzenia nadmiernych 

odnowień zarośli wierzbowych, w konsultacji z dendrologiem, ornitologiem i hydrologiem 

należy zdecydować o podjęciu działań zmierzających do likwidacji zarośli (karczowanie) 

lub ograniczenia ich wzrostu (koszenie). 

 Obiekty „Istniejące siedlisko’ piaszczyste i muliste brzegi rzeki’”: Obszary te będą 

musiały być monitorowane na wypadek zarastania przez wierzby. W przypadku stwierdzenia 

nadmiernego rozwoju zarośli wierzbowych, w konsultacji z dendrologiem, ornitologiem 

i hydrologiem należy zdecydować o podjęciu działań zmierzających do likwidacji zarośli 

(karczowanie) lub ograniczenia ich wzrostu (koszenie). 

 Obiekty Łęg A, B, C: Zaleca się, aby drzewostany oraz stowarzyszone z nimi zbiorowiska 

roślinne znajdujące się na wysokich wyspach pozostawić bez ingerencji, by były kształtowane 

przez czynniki naturalne. 
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5.4. ŁOMIANKI DOLNE PIASKARNIA B 

5.4.1. ZADANIE A.2.3. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI. 

A) LOKALIZACJA 

 Obszar działań w ramach niniejszego zadania znajduje się na naturalnie utworzonej 

wyspie w centralnej części nurtu w korycie Wisły na odcinku od 528,5 km do 529,5 km.  

 Wyspa ta prawie w całości położona jest na terenie Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, na terenie gminy Łomianki, obręb  Łomianki Dolne. Południowa część wyspy 

znajduje się w północnej części Warszawy, gm. Białołęka. 

 

B) ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Przedsięwzięciem objęta jest duża, wysoka wyspa trwała (około 14 ha powierzchni), 

zlokalizowana w nurcie rzeki koło Łomianek Dolnych (529 km).  

 Wyspa pokryta jest luźnym zadrzewieniem wierzbowo-topolowym i płatami zarośli 

wierzbowych. Pośrodku wyspy znajduje się jeszcze pasmo odsłoniętego piachu, które powoli 

zarasta krzewami wierzby i topoli. Aktualnie rzeka deponuje na wyspie warstwy piachu, 

które podtrzymują istnienie pasa piaszczystego siedliska, a jednocześnie uniemożliwiają 

wykształcenie się typowego runa łęgowego w zadrzewieniu. W efekcie osadzania piachu 

podczas wezbrań rzeki, lewy brzeg wyspy jest urwisty, a prawy brzeg łagodny. Wyspa osiągnęła 

aktualnie wysokość sięgającą strefy wód wysokich. Dzięki położeniu w nurcie, wyspa jest trwale 

odcięta od brzegów przez odnogi koryta rzeki.  

 Rzeźba koryta rzeki jest tu bardzo urozmaicona. Rozwinięta linia brzegowa obfituje 

w mniejsze lub większe, płytkie lub głębokie zatoczki. Dno rzeki urozmaicone jest licznymi 

mieliznami, przykosami i płyciznami. Istnieją też liczne boczne odnogi rzeki. Poza korytem 

istnieje kilka starorzeczy i łach (J. Kiełpińskie, J. Dziekanowskie, J. Górne, J. Dolne, starorzecza 

i łachy pod Łomną, Rajszewem i Skierdami).  

 



 

64 

Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, NIP 107-000-19-27, REGON 140112325, KRS 0000232547 

Biuro w Katowicach: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice 

Biuro w Gdańsku: ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk 

 

 

Fot. 7. Aktualny kształt i pokrycie wyspy w lokalizacji Łomianki - Piaskarnia 

 

 

Fot. 8. Aktualne pokrycie wyspy w lokalizacji Łomianki - Piaskarnia 
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C) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 W ramach prac budowlanych przewiduje się obniżenie i zróżnicowanie rzędnej korony 

oraz korektę kształtu wyspy. Obniżenie terenu projektuje się wykonać do rzędnej ok. 73,18 – 

73,68 m n.p.m., która odpowiada poziomowi 150 - 200 cm na wodowskazie Warszawa, 

co odpowiada poziomowi dolnej strefy wód średnich (uzgodnienie z RZGW w Warszawie) 

 Obniżenie korony wyspy możliwe będzie po wcześniejszej wycince i wykarczowaniu 

istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów i zarośli. 

 Szczegółowe rozwiązania projektowe przedstawione zostaną na etapie opracowania 

projektu wykonawczego. 

 

D) UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 Dojazd w rejon wyspy możliwy jest drogami gruntowymi od strony brzegu prawego 

i lewego, po przekroczeniu wału przeciwpowodziowego w pobliżu istniejących piaskarni.  

 Ze względu na położenie wyspy w środkowym biegu rzeki bezpośredni dojazd na wyspę 

jest niemożliwy. 

 Przy niskich stanach wody w Wiśle należy rozważyć możliwość utworzenia 

tymczasowego dojazdu dla sprzętu budowlanego (koparki, spycharki) od strony brzegu prawego. 

 W drugim przypadku należy rozważyć możliwość przetransportowania sprzętu 

budowlanego (koparki, spycharki) na teren wyspy. Transport pozyskanego drewna i kruszywa  

w wyniku obniżenia rzędnej korony wyspy możliwy będzie przy pomocy jednostki pływającej 

np. barki w zestawie z pchaczem. Konieczne okazać się może najpierw pogłębienie dna, w celu 

dopłynięcia do wyspy. W tym celu zastosowana zostanie pogłębiarka  ssąco-refulująca 

lub wieloczerpakowa. 
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F) PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE 

 W ramach prac budowlanych dla zadania A.2.3, przewiduje się: 

 wykonanie prac tymczasowych związanych z przygotowaniem dróg dojazdowych, 

organizacji placu budowy; 

 usunięcie drzew i krzewów na powierzchni ok. 10,1 ha; 

 obniżenie rzędnej wyspy do dolnej strefy wód wysokich (co odpowiada 150 – 200 cm na 

wodowskazie Warszawa); 

 zmiana profilu i kształtu wyspy w związku z obniżeniem rzędnej korony. 

 

G) PRZEWIDYWANY SPRZĘT BUDOWLANY 

 W celu wykonania robót budowlanych przewiduje się wykorzystanie następującego 

sprzętu: 

 lekkie spycharki, koparki (0.5 m3 ),  

 samochody wywrotki (3.5 T), 

 agregaty prądotwórcze,  

 piły spalinowe, kosiarki spalinowe;  

 barka, ponton + pchacz, 

 pogłębiarka ssąco-refulująca lub wieloczerpakowa. 

 

E) WARUNKI HYDROLOGICZNE W REJONIE ŁOMIANKI DOLNE 

 Charakterystykę hydrologiczno - hydrauliczną w przekroju „Łomianki” w km 529,0 

opracowano na podstawie danych pomiarowych (niwelacji), obejmujących zakres stanów 

notowanych na wodowskazie „Warszawa” (Port Praski) km 513,3 w zakresie od H = 780 cm 

(powódź 05.2010 r.) do H = 55 cm (niżówka 09.2012 r.), wyników innych pomiarów z okresu 

08.2008 r. - 09.2012 r. oraz materiałów pozyskanych z IMGW (10.2012 r.) 

 Charakterystykę hydrologiczną sporządzono w formie związków aproksymowanych 

przy pomocy prostych o równaniach podanych przy wykresie (rys. 13).  
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Rys. 13.  Charakterystyka hydrologiczno - hydrauliczna przekroju „Łomianki” (km 529,0) 
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5.4.2. KONCEPCJA URZĄDZENIA ZIELENI DLA LOKALIZACJI ŁOMIANKI DOLNE  

PIASKARNIA B 

ZADANIE A.2.3. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI. 

 

A) ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W TEJ LOKALIZACJI 

 likwidacja drzew i krzewów (obiekt A2-3; ogółem 10,1 ha), 

 obniżenie rzędnej wyspy, 

 pielęgnacja roślinności w kolejnych latach. 

B) KONCEPCJA UKSZTAŁTOWANIA ROŚLINNOŚCI 

 W lokalizacji tej przewiduje się wykarczowanie wszystkich drzew i krzewów na całym 

obszarze wyspy, a także obniżenie rzędnej tej wyspy do wysokości mieszczącej się w dolnej 

strefie wód wysokich (odpowiadającej poziomowi Wisły 400-450 cm na wodowskazie 

Warszawa; zob. Załącznik graficzny 1C). 

B.1. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 

 Obiekt „A2-3”: W miejscu tym ma zostać odtworzone siedlisko lęgowe mewowców 

i siewkowców. Znajduje się tutaj kompleks różnowiekowych płatów o charakterze łęgów 

(ok. 10,1 ha). Wyrosły one na miejscu dawnej kolonii mew i rybitw, degradując siedlisko lęgowe 

i skłaniając gniazdujące tutaj ptaki do wyprowadzki. Zadrzewienia są rozluźnione. Podlegają 

ustawicznemu niszczeniu przez wezbrania rzeki i pochód kry. Z powodu ustawicznego 

zapiaszczania przez rzekę nie wykształciło się w nich typowe runo. Wszystko to sprawia, 

że ich wartość przyrodnicza jest niska. 

 Przewiduje się całkowite wykarczowanie drzew i krzewów rosnących na powierzchni 

wyspy (10,1 ha), przy jednoczesnym obniżeniu jej niwelety. Krzewy rosnące na styku wody 

i brzegu wyspy należy krótko przyciąć i pozostawić, by zapobiegały erozji brzegów wyspy. 

 Usunięcie drzew i krzewów jest wskazane z uwagi na bezpieczeństwo powodziowe. 
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B.2. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO ADAPTACJI 

 Brak. 

 

C. KONCEPCJA PIELĘGNACJI ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH. 

 Obiekt „A2-3”: Cała powierzchnia wyspy (około 14 ha) będzie musiała być aktywnie 

utrzymywana w inicjalnym stadium sukcesji roślinnej. Przewiduje się usuwanie wyrastających 

krzewów wikliny i innych roślin zdrewniałych wraz z korzeniami. Zabieg należy wykonywać 

co 3-4 lata, na całej powierzchni siedliska. Krzewy wyrastające na skarpie brzegowej wyspy 

należy co 2-3 lata wykaszać na wysokości 20-30cm (ich obecność jest niezbędna z uwagi 

na zabezpieczenie brzegów wyspy przed erozją). 
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5.5. PIASKARNIA SIEKIERKI 

5.5.1. ZADANIE A.2.5 - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI. 

A) LOKALIZACJA 

 Obszar działań w ramach niniejszego zadania znajduje się ok. 750 m powyżej mostu 

Siekierkowskiego na lewym brzegu Wisły w km 506, na terenie dzielnicy Mokotów, wzdłuż 

wału Zawadowskiego, przy funkcjonującej piaskarni w Porcie WZEK. 

 

B) ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Zadanie obejmuje półwysep stanowiący część naturalnego brzegu Wisły, 

powstały po wykopaniu zatoki dla Portu WZEK. Obecnie działa tutaj piaskarnia. Port 

wybudowany na potrzeby dawnego Warszawskiego Zakładu Eksploatacji Kruszywa powstał 

na przełomie lat 50. i 60. Było to miejsce służące do przeładunku piasku z barek na nabrzeże 

przewidziane do użytku tymczasowego. Usytuowano je bowiem z naruszeniem podstawowej 

zasady budowy portów rzecznych – na brzegu wypukłym, z akwatorium portowym 

zlokalizowanym w polu międzyostrogowym. Musiało to prowadzić do jego systematycznego 

zapiaszczania. Z uwagi jednak na specyficzny charakter tego miejsca, usuwanie nanoszonego 

rumowiska za pomocą sprzętu pogłębiarskiego pracującego w pobliżu, nie stanowi żadnego 

problemu. 

 W latach 80. próbowano przeciwdziałać temu zjawisku rozbierając częściowo ostrogę 

hakową osłaniającą port od góry rzeki. Nie doprowadziło to jednak do spowolnienia 

sedymentacji w tym miejscu, dzięki której wysokość zdeponowanego rumowiska dochodziła 

do kilku metrów ponad lustro wody zwyczajnej. Pewien udział w tym procesie miał również 

intensywny porost wiklinowo – wierzbowy tego terenu (Fot. 9.). 

 Półwysep aktualnie jest porośnięty gęstymi zaroślami wierzbowymi, reprezentującymi 

inicjalne stadia sukcesji roślinności na nadrzecznych wydmach piaszczystych. Jego rzędna 

systematycznie rośnie na skutek nanoszenia mas piachu przez wezbrane wody rzeki.  
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 Rzeka jest tutaj dość silnie uregulowana (tamy poprzeczne i podłużne, opaski brzegowe), 

ale prawy brzeg jest dość urozmaicony (płytkie i głębokie baseny pomiędzy ostrogami, 

roślinność na niskim brzegu, kamieniste progi, niewielkie zatoczki).  

 W pobliżu, poza korytem rzeki, istnieją liczne starorzecza (J. Czerniakowskie, 

J. Wilanowskie, J. Powsinkowskie i inne mniejsze), a także łachy i rzeczka Wilanówka. 

 

 

Fot. 9. Lewy, wypukły brzeg Wisły w rejonie portu WZEK o widocznej tendencji do akumulacji 

rumowiska i wysoki, porastający wikliną odsyp w strefie akwatorium portowego. 

 

C) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 W ramach prac budowlanych przewiduje się obniżenie i zróżnicowanie rzędnej korony 

oraz korektę kształtu cypla. Obniżenie terenu projektuje się wykonać do rzędnej ok. 83,00 m 

n.p.m., (uzgodnienie z RZGW w Warszawie) 

 Obniżenie korony cypla możliwe będzie po wcześniejszej wycince i wykarczowaniu 

istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów i zarośli. 

 Szczegółowe rozwiązania projektowe przedstawione zostaną na etapie opracowania 

projektu wykonawczego. 



 

72 

Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, NIP 107-000-19-27, REGON 140112325, KRS 0000232547 

Biuro w Katowicach: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice 

Biuro w Gdańsku: ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk 

 

D) UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 Dojazd w rejon cypla przy Piaskarni Siekierki możliwy jest od al. Józefa Becka, poprzez 

zjazdy przy moście Siekierkowskim, a następnie istniejącymi drogami na teren Portu WZEK 

i dragami gruntowymi po terenie międzywala. 

 

E) ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 W obszarze działań nie ma uchwalonego MPZP, jednak należy zauważyć, że trwają 

prace nad wykonaniem MPZP o nazwie Augustówka 

 

F) PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE 

 W ramach prac budowlanych dla zadania A.2.5, przewiduje się: 

 wykonanie prac tymczasowych związanych z przygotowaniem dróg dojazdowych, 

organizacji placu budowy; 

 usunięcie drzew i krzewów na powierzchni ok. 4,5 ha; 

 obniżenie rzędnej wyspy do ok. 83,00 m n.p.m., 

 zmiana profilu i kształtu cyplu w związku z obniżeniem rzędnej korony. 

 

G) PRZEWIDYWANY SPRZĘT BUDOWLANY 

 W celu wykonania robót budowlanych przewiduje się wykorzystanie następującego 

sprzętu: 

 lekkie spycharki, koparki (0.5 m3 ),  

 samochody wywrotki (3.5 T), 

 agregaty prądotwórcze,  

 piły spalinowe, kosiarki spalinowe. 
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H) WARUNKI HYDROLOGICZNE W REJONIE WYSPY GOLĘDZINÓW  

 Ze względu na bliskie sąsiedztwo wodowskazu Warszawa – Nadwilanówka, 

który zlokalizowany jest w 504,1 km Wisły, należy uznać warunki hydrologiczne (stan wód, 

przepływ) w przekroju Piaskarnia Siekierki za tożsame z powyższym wodowskazem. 

 

5.5.2. KONCEPCJA URZĄDZENIA ZIELENI DLA LOKALIZACJI PIASKARNIA SIEKIERKI 

ZADANIE A.2.5 - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH BRZEGÓW 

RZEKI. 

A) ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W TEJ LOKALIZACJI 

 likwidacja krzewów (obiekt A2-5; ogółem 5,5 ha), 

 obniżenie rzędnej półwyspu, 

 pielęgnacja roślinności w kolejnych latach. 

B) KONCEPCJA UKSZTAŁTOWANIA ROŚLINNOŚCI 

 W lokalizacji tej przewiduje się karczowanie wszystkich krzewów na całym obszarze 

półwyspu, a także obniżenie jego rzędnej do 83 m n.p.m.; zob. Załącznik graficzny 1E). 

B.1. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 

 Obiekt „A2-5”: W miejscu tym ma zostać odtworzone siedlisko lęgowe siewkowców 

i siedlisko żerowiskowe migrujących ptaków wodno-błotnych. Istniejące tutaj, dość jednolite 

wiekowo zgrupowanie krzewów wierzby (ok. 5,0 ha) wyrosło na wale brzegowym, na półwyspie 

powstałym po wybudowaniu tutaj portu rzecznego (dawnego Portu WZEK). Wysokość krzewów 

sięga 4-5 metrów. Nalot krzewów wierzby (ok. 0,5 ha) zarasta również silnie wypłyconą zatokę 

(dawne akwatorium portu). 

 Przewiduje się całkowite wykarczowanie krzewów rosnących na terenie półwyspu 

(5,0 ha), przy jednoczesnym obniżeniu jego niwelety i wyrównaniu powierzchni. Strefa 

karczowania powinna sięgnąć korpusu poprzecznej tamy znajdującej się u podstawy półwyspu. 

Karczowanie należy przeprowadzić dokładnie, aby pozostało jak najmniej części roślin dających 

odrośla. Usunięte powinny być również siewki wierzb zajmujące wypłyconą zatokę (ok. 0,5 ha). 
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B.2. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO ADAPTACJI 

 Brak. 

C. KONCEPCJA PIELĘGNACJI ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH. 

 Obiekt „A2-5”: Cała powierzchnia półwyspu (około 5,0 ha) będzie musiała być aktywnie 

utrzymywana w inicjalnym stadium sukcesji roślinnej. Przewiduje się usuwanie wyrastających 

krzewów wikliny i innych roślin zdrewniałych wraz z korzeniami. Zabieg należy wykonywać 

co 3-4 lata, na całej powierzchni siedliska. Siewki pojawiające się w zatoce należy co 2-3 lata 

wykaszać (por. lokalizacja „Golędzinów”, powyżej). 
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5.6. STARA WISŁA 

5.6.1. ZADANIE A.2.6. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI 

 

A) LOKALIZACJA 

 Obszar działań w ramach niniejszego zadania znajduje się w obrębie prawego 

(miedzeszyńskiego) brzegu Wisły, powyżej Mostu Siekierkowskiego, na terenie tzw. Wieloryba.  

 

B) ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Brzeg Wisły na odcinku obejmującym obszar realizacji zadania ubezpieczony jest opaską 

brzegową i ostrogami, pomiędzy którymi powstały piaszczyste i muliste odsypy 

międzyostrogowe. Od strony stałego lądu nanosy oddziela odnoga, która wysycha przy niskich 

stanach rzeki. Odsypy, miejscami bardzo wysokie, zarosły wierzbą. W niektórych miejscach 

zarośla wierzbowe przekształciły się w młody łęg.  

 Pomiędzy ostrogami powstały zatoki o różnej wielkości i głębokości. Ich obecność 

wpływa na wydłużenie i komplikację kształtu linii brzegowej. Dość zróżnicowana jest rzeźba 

dna rzeki (płycizny, wyboje, pozostałości ostróg tworzące progi). Zróżnicowana jest również 

rzeźba powierzchni odsypów – licznie występują tutaj mniejsze lub większe zagłębienia 

terenowe ze stałymi lub okresowymi oczkami wodnymi. 

 

C) PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 W ramach projektowanych robót przewiduje się jedynie prace związane 

z wykaszaniem/wykarczowaniem krzewów oraz pielęgnacją roślinności w trakcie eksploatacji 

przedsięwzięcia. 
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D) PRZEWIDYWANY SPRZĘT BUDOWLANY 

 Prace związane z wycinką i karczowaniem drzew oraz krzewów przewiduje się wykonać 

z wykorzystaniem następującego sprzętu: 

 lekkie spycharki, koparki (0.5 m
3
 ), samochody wywrotki (3.5 T),  

 agregaty prądotwórcze,  

 piły spalinowe, kosiarki spalinowe. 

 

5.6.2. KONCEPCJA URZĄDZENIA ZIELENI DLA LOKALIZACJI STARA WISŁA 

ZADANIE A.2.6. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI 

 

A) ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W TEJ LOKALIZACJI 

 likwidacja lub wykaszanie krzewów (obiekt A2-7; 5,1 ha), 

 pielęgnacja roślinności w kolejnych latach. 

B. KONCEPCJA UKSZTAŁTOWANIA ROŚLINNOŚCI. 

 W lokalizacji tej przewiduje się likwidację lub wykaszanie krzewów w przywodnym 

pasie lądu (zob. Załącznik graficzny 1F). 

B.1. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 

 Obiekt „A2-7”: W miejscu tym docelowo ma zostać odtworzone siedlisko żerowiskowe 

migrujących ptaków wodno-błotnych. Na obiekt ten składają się trzy odsypy międzyostrogowe. 

Brzegi rzeki są tutaj stosunkowo niskie. W przestrzeniach międzyostrogowych występują płytkie 

zatoczki i oczka wodne. W ostatnich latach rozrosły się tutaj łany wierzby. 

 Przewiduje się wykoszenie krzewów wierzby na jednym odsypisku międzyostrogowym 

(np. położonym w dole rzeki). Zbiorowisko odrastających krzewów będzie stanowiło 

potencjalne tarlisko dla ryb (pełniąc jednocześnie rolę siedliska żerowego dla ptaków wodno-

błotnych). Na pozostałym obszarze należy starannie wykarczować krzewy. Niweleta terenu 

powinna pozostać bez zmian. 
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B.2. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO ADAPTACJI 

 Obiekt „drągowiny wierzbowe”: jest to kompleks młodych płatów łęgu wierzbowego, 

wyrosłych na odsypisku międzyostrogowym. Aktualnie bobry systematycznie wycinają wierzby 

w kilku miejscach, odsłaniając brzeg rzeki. Z powodu działalności bobrów drzewostany te mają 

przeważnie otwarte brzegi. Biorąc to pod uwagę nie planuje się pozostawiania okrajków 

na brzegach zadrzewień. 

 

C. KONCEPCJA PIELĘGNACJI ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH. 

 Obiekt „A2-7”: Obszar ten będzie musiał być aktywnie utrzymywany w inicjalnym 

stadium sukcesji roślinnej. Przewiduje się okresowe (co 2-3 lata) wykaszanie odrastających 

krzewów (por. lokalizacja „Golędzinów”, wyżej). Po kilku latach może pojawić się konieczność 

ponownej likwidacji nadmiernie rozrastających się krzewów wierzby.  
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5.7. ZAWADY - MIĘDZYWALE 

5.7.1. ZADANIE A.2.7. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI 

 

A) LOKALIZACJA 

 Teren zadania stanowi odsypisko brzegowe leżące przy lewym brzegu rzeki Wisły, 

na wysokości Wilanowa. 

B) ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Odsypisko brzegowe "Zawady - międzywale" powstało pomiędzy poprzecznymi tamami 

(ostrogami). Poniżej rzeka jest uregulowana. Powyżej rozpoczyna się prawie nieuregulowany 

fragment Wisły, charakteryzujący się bogatym ukształtowaniem koryta rzeki i linii brzegowej. 

Poza korytem położone są liczne starorzecza (J. Czerniakowskie, J. Wilanowskie, 

J. Powsinkowskie i inne mniejsze), a także łachy i rzeczka Wilanówka. 

 

C) PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 W lokalizacji tej przewiduje się likwidację luźnych zgrupowań drzew i krzewów 

oraz pielęgnację roślinności w kolejnych latach. 
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Fot.10. Odsypy międzyostrogowe (prawy brzeg) w lokalizacji Zawady – międzywale. 

 

 Przewiduje się karczowanie drzew i krzewów na powierzchni 13 ha, 

przy czym pozostawione zostaną drzewa i krzewy rosnące na opasce brzegowej. 

 W ramach pielęgnacji przewiduje się okresowe (co 2-3 lata) wykaszanie odrastających 

krzewów. 

 

D) PRZEWIDYWANY SPRZĘT BUDOWLANY 

 Prace związane z wycinką i karczowaniem drzew oraz krzewów przewiduje się wykonać 

z wykorzystaniem następującego sprzętu: 

 lekkie spycharki, koparki (0.5 m
3
 ), samochody wywrotki (3.5 T),  

 agregaty prądotwórcze,  

 piły spalinowe, kosiarki spalinowe. 
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5.7.2. KONCEPCJA URZĄDZENIA ZIELENI DLA LOKALIZACJI ZAWADY - MIĘDZYWALE 

ZADANIE A.2.7. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI 

 

A) ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W TEJ LOKALIZACJI 

 likwidacja drzew i krzewów (obiekt A2-8A; 9,5 ha), 

 likwidacja krzewów (obiekt A2-8B; 3,5 ha), 

 pielęgnacja roślinności w kolejnych latach. 

B) KONCEPCJA UKSZTAŁTOWANIA ROŚLINNOŚCI 

 W lokalizacji tej przewiduje się likwidację luźnych zgrupowań drzew i krzewów 

(zob. Załącznik graficzny 1G). 

B.1. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 

 Obiekt „A2-8A”: W miejscu tym ma zostać odtworzone siedlisko lęgowe siewkowców 

(lęgi mogą tutaj odbywać brodźce piskliwe i sieweczki). Jest to rozległy zarefulowany obszar 

(13,0 ha), aktualnie zarastający krzaczastymi i drzewiastymi okazami topoli czarnej, rzadziej 

wierzby białej lub kruchej. Drzewa i krzewy rosną w rozproszeniu lub tworzą luźne zgrupowania 

i kępy. Około 3,5 ha stanowi odkryte piaszczyste siedlisko. Od strony lądu obszar ten przylega 

do skarpy dawnego brzegu Wisły. Od strony wody znajduje się pas drzew i krzewów, 

które wyrosły na opasce brzegowej wzmocnionej geowłókniną. 

 Przewiduje się karczowanie drzew i krzewów na powierzchni 9,5 ha, 

przy czym pozostawione zostaną drzewa i krzewy rosnące na opasce brzegowej. 

 Obiekt „A2-8B”: W miejscu tym ma zostać odtworzone siedlisko lęgowe siewkowców 

(lęgi tutaj mogą odbywać brodźce piskliwe i sieweczki) oraz siedlisko żerowiskowe migrujących 

ptaków wodno-błotnych. Jest to odsypisko międzyostrogowe (około 3,5 ha), aktualnie 

zarastające łanami młodych wierzb. Od strony lądu obszar ten przylega do zgrupowania 

krzewów graniczącego z zadrzewieniem łęgowym. 

 Przewiduje się karczowanie krzewów na powierzchni 3,5 ha. 
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B.2. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO ADAPTACJI 

 Obiekt „łęg”: Jest to kompleks różnowiekowych płatów łęgu wierzbowego, zarośli 

wiklin i zbiorowisk roślinności zielnych, które wyrosły na zalądowionych polach  

międzyostrogowych. Niektóre płaty łęgu wierzbowego przedstawiają sobą wysoką wartość 

przyrodniczą. Nad pozostałościami łachy można zauważyć ślady aktywności bobrów, 

która jednak jest znacznie mniejsza niż w przypadku niektórych innych lokalizacji 

rozpatrywanych w Projekcie (np. „Stara Wisła”, „Łomianki Dolne”). Przewiduje się 

pozostawienie tego kompleksu zbiorowisk roślinnych bez zmian. 

C) KONCEPCJA PIELĘGNACJI ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH 

 Obiekt „A2-8A”: Obszar ten będzie musiał być aktywnie utrzymywany w inicjalnym 

stadium sukcesji roślinnej. Przewiduje się okresowe (co 2-3 lata) wykaszanie odrastających 

krzewów (por. lokalizacja „Golędzinów”, wyżej). 

 Obiekt „A2-8B”: Obszar ten będzie musiał być aktywnie utrzymywany w inicjalnym 

stadium sukcesji roślinnej. Przewiduje się okresowe (co 2-3 lata) wykaszanie odrastających 

krzewów (por. lokalizacja „Golędzinów”, wyżej). 
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5.8. WYSPY ZAWADOWSKIE 

5.8.1. ZADANIE A.2.8. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI 

 

A) LOKALIZACJA 

 Obszarem działań w ramach niniejszego zadania są zlokalizowane w korycie Wisły 

wyspy, znajdujące się na wysokości Nowej Wsi (ok km 497+000 biegu Wisły).  

 

B) ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Zadanie obejmuje wyspy stanowiące naturalna część koryta Wisły. Główną forma terenu 

obserwowaną na danym obszarze są muliste i piaszczyste brzegi (o łącznej powierzchni około 

9,5 h). Wyspy Zawadowskie stanowią rezerwat przyrody. Jest to miejsce gniazdowania 

i żerowania rzadkich gatunków ptaków oraz ostoja zwierząt związanych ze środowiskiem 

wodnym. Ponadto obszar ten ma duże walory krajobrazowe. 

 

C) PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 W lokalizacji tej przewiduje się wykarczowanie drzew oraz wykaszanie lub likwidację 

krzewów wierzby na zarośniętej części wyspy. Przewiduje się tu także pielęgnację roślinności 

w kolejnych latach.  

 Przewiduje się wycięcie drzew oraz wykarczowanie i wykaszanie krzewów wierzb 

rosnących na terenie wyspy (ok. 5,0 ha) w układzie mozaikowym lub pasowym. 

Tak więc likwidacja będzie dotyczyła wszystkich drzew i około 80-90% krzewów. 

 W ramach pielęgnacji zieleni, przewiduje się okresowe (co 2 lata) wykaszanie krzewów 

odrastających w obrębie poletek lub pasów oraz usuwanie nalotu wierzb pojawiającego się 

na powierzchni wykarczowanej. 
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D) PRZEWIDYWANY SPRZĘT BUDOWLANY 

 Prace związane z wycinką i karczowaniem drzew oraz krzewów przewiduje się wykonać 

z wykorzystaniem następującego sprzętu: 

 lekkie spycharki, koparki (0.5 m
3
 ), samochody wywrotki (3.5 T),  

 agregaty prądotwórcze,  

 piły spalinowe, kosiarki spalinowe. 

 

5.8.2. KONCEPCJA URZĄDZENIA ZIELENI DLA LOKALIZACJI ZAWADY - MIĘDZYWALE 

ZADANIE A.2.8. - ODTWARZANIE ODSŁONIĘTYCH MULISTYCH I PIASZCZYSTYCH 

BRZEGÓW RZEKI 

 

A) ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W TEJ LOKALIZACJI 

 likwidacja i wykaszanie krzewów w układzie pasowym lub mozaikowym oraz likwidacja 

drzew (obiekt A2-9; 4,5 ha), 

 pielęgnacja roślinności w kolejnych latach. 

 

B) KONCEPCJA UKSZTAŁTOWANIA ROŚLINNOŚCI 

 W lokalizacji tej przewiduje się wykarczowanie drzew oraz wykaszanie lub likwidację 

krzewów wierzby na zarośniętej części wyspy; zob. Załącznik graficzny 1 H). 

B.1. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI 

 Obiekt „A2-9”: Jest to średniej wysokości wyspa (wraz z przylegającymi odsypiskami 

mająca około 14 ha powierzchni), dobrze znana jako lokalizacja jednej z największych 

nad Wisłą kolonii lęgowych mew i rybitw. Od kilku lat środkowa, najwyższa i najlepsza 

dla ptaków część wyspy (ok. 4,5 ha) zarasta łanami młodych wierzb. Występują tutaj również 

pojedyncze okazy i grupy niewysokich, drzewiastych wierzb (z niewielką domieszką topoli). 

Zarastanie wyspy prowadzi do postępującej degradacji cennego siedliska lęgowego „ptaków 

nurtu”. 
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 Przewiduje się wycięcie drzew oraz wykarczowanie i wykaszanie krzewów wierzb 

rosnących na terenie wyspy (ok. 5,0 ha) w układzie mozaikowym lub pasowym. 

Tak więc likwidacja będzie dotyczyła wszystkich drzew i około 80-90% krzewów. 

 W przypadku zastosowania układu mozaikowego, w obszarze zajętym przez łany 

wierzbowe należy wytyczyć siatkę kwadratów o boku 10 metrów. W węzłach siatki należy 

wyznaczyć poletka o średnicy 3 metrów, w obrębie których krzewy zostaną wykoszone. 

Pozostałe krzewy należy starannie wykarczować. 

 W przypadku zastosowania układu pasowego, w obszarze zajętym przez łany wierzbowe 

należy wytyczyć pasy szerokości 2 metrów, rozmieszczone w odstępach co 10 metrów. Krzewy 

w obrębie pasów należy wykosić, natomiast te spomiędzy pasów – starannie wykarczować. 

 Wykaszanie krzewów należy wykonać na wysokości 20-30cm. Karczowanie należy 

przeprowadzić dokładnie, aby pozostało jak najmniej części roślin dających odrośla. 

 Pozostawienie płatów lub pasów wykoszonych krzewów ma na celu zapewnienie 

kryjówek dla piskląt, umożliwiających schronienie się przed drapieżnikami, ludźmi 

(często nawiedzającymi wyspę) oraz silnym słońcem. 

B.2. ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO ADAPTACJI 

Brak. 

 

C) KONCEPCJA PIELĘGNACJI ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH 

 Obiekt A2-9: Cała powierzchnia wysokiej części wyspy (około 4-6 ha) będzie musiała 

być aktywnie utrzymywana w inicjalnym stadium sukcesji roślinnej. Przewiduje się okresowe 

(co 2 lata) wykaszanie krzewów odrastających w obrębie poletek lub pasów oraz usuwanie 

nalotu wierzb pojawiającego się na powierzchni wykarczowanej. 
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5.9. OGRÓD ZOOLOGICZNY I UJŚCIE KOLEKTORA CZAJKI 

 Lokalizacja "Ogród Zoologiczny" oraz " Ujście kolektora Czajki" nie są przedmiotem 

zadań wykonywanych w ramach Działań A.1 i A.2. Zostały one przedstawione poniżej 

dodatkowo, ponieważ zdaniem ekspertów powinny być one ujęte w programie pielęgnacji 

roślinności w przyszłości. 

5.9.1. KONCEPCJA URZĄDZENIA ZIELENI DLA LOKALIZACJI OGRÓD ZOOLOGICZNY 

A) ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W TEJ LOKALIZACJI 

 Brak w ramach Działań A.1 i A.2.  

 Pierwotnie obszar ten przedstawiono jako propozycję do zagospodarowania w ramach 

Działania A.1 i A.2. W międzyczasie jednak został on dokładnie wykarczowany, 

a także zniwelowany, w ramach niedawno wykonanych prac pielęgnacyjnych międzywala 

Wisły.  

 Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze i edukacyjne tego terenu (miejsce atrakcyjne 

dla migrujących i zimujących ptaków wodnych, sąsiedztwo pasa „praskich łęgów”, sąsiedztwo 

ogrodu zoologicznego), obszar ten warto włączyć do planu pielęgnacji roślinności w przyszłości. 

Plan ten przewiduje pogodzenie wykorzystania rekreacyjnego terenu (plaża miejska) 

i zachowanie walorów przyrodniczych (typowa strefowa roślinność nadwodna doliny Wisły, 

odkryty brzeg rzeki – siedlisko ptaków wodnych). 

 

C) KONCEPCJA PIELĘGNACJI B) KONCEPCJA UKSZTAŁTOWANIA ROŚLINNOŚCI 

 Brak w ramach Działań A.1 i A.2. 

ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH (ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY 1 J) 

 Obiekt „Zarośla wiklin nadrzecznych”: Stanowi on pas terenu ciągnący się wzdłuż skraju 

zadrzewienia łęgowego od ostrogi w górę rzeki aż po starorzecze. Ma on długość około 

430 metrów i szerokość około 4 metrów (około 0,2 ha powierzchni). Zaleca się zezwolić 
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na odrastanie w tym pasie zbiorowiska krzewów wierzby. Krzewy te powinny być co 4-5 lat 

(zależnie od siły wzrostu) wycinane na wysokości 20-30cm. 

 Pas krzewów będzie pełnił rolę zbiorowiska wiklin w kompleksie strefowej roślinności 

typowej dla doliny Wisły (odkryty brzeg rzeki – wikliny – łęg). Jego rolą będzie również 

utworzenie parawanu osłaniającego siedlisko ptaków wodnych na odkrytym brzegu rzeki. 

 Obiekt „Istniejące siedlisko ‘piaszczyste i muliste brzegi rzeki’”: Jest to odkryty 

(po wykarczowaniu) brzeg rzeki (około 13 ha powierzchni), na którym rozwija się roślinność 

zielna i odrastają rzadkie krzewy wierzby. Teren ten przez karczowaniem był atrakcyjnym 

siedliskiem, wykorzystywanym przez migrujące i zimujące ptaki wodno-błotne do odpoczynku 

i żerowania. Jest szansa, że w przyszłości teren ten odzyska swoją atrakcyjność dla ptaków. 

 Zaleca się okresowe (co 2-3 lata) wykaszanie odrostów wierzby w celu utrzymania 

odkrytego charakteru brzegu (co jest wskazane również z uwagi na ułatwienie przechodzenia 

wód wysokich). Ponadto należy chronić zbiorowiska roślinności zielnej tego terenu przed 

wydeptywaniem (oraz zaśmiecaniem) przez ludność poszukującą miejsca rekreacji. W tym celu 

należy zapobiegać powstawaniu ciągów pieszych wzdłuż brzegu rzeki, w obrębie pasa 

roślinności zielnej, w sąsiedztwie pasa krzewów oraz wokół starorzecza. Plażę istniejącą 

w tej lokalizacji należy zorganizować tak, aby użytkownicy nie wychodzili poza obszar strefy 

przeznaczonej do rekreacji. 

 

5.9.1. KONCEPCJA URZĄDZENIA ZIELENI DLA LOKALIZACJI UJŚCIE CZAJKI 

A) ROBOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA W TEJ LOKALIZACJI 

 Brak w ramach Działań A.1 i A.2. Znajduje się tutaj punkt widokowy zaprojektowany 

w ramach Działania A.5. 

 

B) KONCEPCJA UKSZTAŁTOWANIA ROŚLINNOŚCI 

 Brak w ramach Działań A.1 i A.2. 
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C. KONCEPCJA PIELĘGNACJI ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH (ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY 1 I). 

 Obiekt „Skarpa brzegowa”: Jest to odcinek skarpy brzegowej (ok. 0,2 ha powierzchni), 

znajdujący się u podnóża nasypu stanowiącego punkt widokowy na Wisłę. Miejsce 

to znakomicie nadaje się do obserwacji przez lornetki i lunety przebywających na rzece ptaków 

wodnych. Na skarpie tej mogą pojawiać się siewki olszy Alnus sp. i wierzb, które z czasem 

rozrosną się zasłaniając widok. W ramach prac pielęgnacyjnych siewki te powinny być 

okresowo (co 3 lata) wycinane. 
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5.10. DZIAŁANIE A.3. TWORZENIE WYSP PŁYWAJĄCYCH. 

5.10.1. Założenia z Ekspertyzy Ornitologicznej 

 Przyjęto ogólnie, że sztuczne wyspy będą przeznaczone przede wszystkim dla obu 

kluczowych gatunków rybitw. Mewy są dla rybitw silnym konkurentem przy wyborze miejsc 

lęgowych na tratwach, dlatego udostępnienie tratw powinno następować po 10 kwietnia, 

gdy mewy będą miały lęgi, a rybitwy będą poszukiwać siedliska do rozrodu.  

 W opisie przedstawionym w OPZ podano, że poza barkami chodzi tutaj również 

o konstrukcje adekwatne do funkcji wyspy. W tym zakresie mieszczą się również platformy 

wzniesione ponad poziom wody wysokiej. Wyboru optymalnej formy wyspy pływającej 

dokonano przy założeniu, że kluczowym celem programu jest stworzenie zastępczych siedlisk 

lęgowych dla dwóch gatunków rybitw priorytetowych z punktu widzenia celów powołania 

obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły: rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej.  

 Sumaryczna powierzchnia czynna siedliska zastępczego powinna wynieść około 120 –

200 m
2
. Przy założeniu, że na platformach rybitwy zagnieżdżą się w zagęszczeniu 

1,25 pary /1 m
2
. powierzchni czynnej siedliska, można spodziewać się około160 par lęgowych 

tych ptaków.  

 Analizie poddano trzy warianty zastępczych siedlisk lęgowych dla wyżej wymienionych 

gatunków rybitw:  

1. Wyspa pływająca – „tratwa” – zbudowana na bazie barki rzecznej.  

2. Platforma wzniesiona ponad poziom górnej strefy wód wysokich.  

3. Materac regulacyjny zaadaptowany na tratwę dla rybitw.  

 Zgodnie z uwagami zawartymi w Ekspertyzie Ornitologicznej w rozdz. 3.4.4, 

w niniejszej Koncepcji zrezygnowano z zastosowania materaca faszynowego, gdyż nie daje 

on możliwości wykonania efektywnego zabezpieczenia przed czworonożnymi drapieżnikami 

ziemnowodnymi oraz jest również podatny na zalewanie przez wywołane przez silny wiatr fale 

na rzece, a także małą trwałość. 
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5.10.2. Ogólne wymagania techniczne dla wyspy pływającej 

 Zgodnie z uwagami zawartymi w Ekspertyzie Ornitologicznej w rozdz. 5 (Konstrukcja 

i wyposażenie wysp pływających), poniżej zestawiono najważniejsze wymagania techniczne 

i użytkowe jakie powinny być spełnione dla tworzonej wysp: 

 

 Podłoże powinno być utworzone z piasku w warstwie około 15 - 50 cm (lepiej około 

1 metra), na wierzchu warstwa żwiru różnej grubości o możliwie jak najbardziej jasnym 

ubarwieniu. Gruba warstwa piasku umożliwi akumulację wody, która parując pozwoli 

zachować mikroklimat ułatwiający termoregulację piskląt (woda parując zużyje część 

ciepła pochodzącego od słońca, zapobiegając tym nadmiernemu nagrzewaniu się podłoża 

oraz chroniąc zniesienie i pisklęta przed przegrzewaniem). Żwir stworzy stabilne 

i preferowane przez rybitwy podłoże pod gniazda. Jasne zabarwienie żwiru zmniejszy 

stopień nagrzewania się podłoża. Nie ma potrzeby, aby na podłożu rosły rośliny, 

choć pewna ilość niskich roślin (jednorocznych lub ścielących się bylin) dostarczyłaby 

pisklętom kryjówek i stworzyłaby (transpirując) mikroklimat sprzyjający termoregulacji;  

 Wyspa powinna być wyposażona w system drenów zapobiegających nadmiernej 

akumulacji wody w podłożu; 

 Jedna z wysp może być napełniana na tyle, aby pozostawić burty wysokości 30 cm, 

uniemożliwiające pisklętom wydostanie się z wyspy do wody. Ta wyspa będzie 

przeznaczona dla rybitw rzecznych; 

 Inna wyspa powinna być napełniana podłożem po brzegi burt. W tym przypadku 

na burtach zostanie nadbudowane ogrodzenie z metalowej siatki (o przekątnej oczka 

2.5 cm) wysokości 30 cm. Ten wariant napełnienia wyspy przewidziano w celu próby 

przywabienia rybitw białoczelnych (może jeszcze sieweczki obrożnej), które rzadko 

akceptują tego typu sztuczne wyspy jako zastępcze siedlisko lęgowe; 

 Na wyspie nie przewiduje się obecności roślinności.  

 W celu zwabienia lęgowych rybitw, wiosną na wyspie zostaną wystawione atrapy 

(bałwanki, wykonane z gipsu i odpowiednio pomalowane) wysiadujących ptaków 

dorosłych obu gatunków. Jako dodatkowy bodziec zostaną zastosowane odtwarzane 
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z magnetofonu nagrania głosów wydawanych przez oba gatunki rybitw w kolonii 

lęgowej.  

 Wyspa nie będzie wyposażona w zejścia do wody dla piskląt. Zejścia takie są zbędne, 

a nawet niepożądane. Pisklęta rybitw obywają się bez bezpośredniego dostępu do wody 

(wystarczającą ilość wody otrzymują wraz z pokarmem). Zejścia do wody umożliwiały 

by też drapieżnikom ziemnowodnym (norka amerykańska, szczur) dostanie się na teren 

wyspy. 

 Powierzchnia czynna wyspy (zastępcze siedlisko lęgowe) będzie ogrodzona stalowymi 

burtami lub ogrodzeniem z siatki (zależnie od sposobu napełnienia wyspy podłożem). 

Na ogrodzeniu, w odstępach 1,5 m zostaną zainstalowane umocowania przeznaczone 

do instalacji drewnianych półek, na których będą mogły siadać dorosłe rybitwy.  

 Na bokach wyspy zostaną zainstalowane kołnierze (fartuchy) z blachy nierdzewnej, 

uniemożliwiające drapieżnikom ziemnowodnym przedostanie się na teren wyspy. 

Kołnierze z nierdzewnej blachy zostaną również zainstalowane na linach cumowniczych 

i innych elementach wyposażenia łączących pokład barki z brzegiem lub wodą. 

 Na powierzchni czynnej wyspy zostaną rozmieszczone kryjówki dla piskląt – najlepiej 

pomalowane na biało (aby się nie nagrzewały nadmiernie) połówki rurek drenażowych, 

zagłębione do połowy w podłoże.  

 Na pewnym obszarze wyspy, poza powierzchnię czynną, umieszczony zostanie niewielki 

obiekt umożliwiający obserwację z ukrycia przebiegu lęgów. Będzie on również służył 

jako pomieszczenie do przechowywania sprzętu. Obiekt zlokalizowany musi być 

w sposób umożliwiający objęcie obserwacjami powierzchni czynnej wyspy. 

 Na wyspę powinno zostać doprowadzone przyłącze energii elektrycznej z sieci miejskiej 

(220V), umożliwiające np. podłączenie sprzętu do odtwarzania nagrań głosów, 

podłączenie kamery służącej do obserwacji zachowania się ptaków lęgowych. 

 Wyspa powinna być ustawiana na miejscu docelowym w okresie około 10 kwietnia, 

co pozwoli uniknąć zajęcia ich przez wcześniej przystępujące do lęgów mewy.  
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 Po zakończeniu sezonu lęgowego rybitw (w sierpniu), podłoże z wyspy powinno być 

wyładowywane. Podłoże to będzie co roku w całości wymieniane na nowe z uwagi 

na względy sanitarne w kolonii. Ewentualnie może być wyładowywane i gdzieś 

składowane na zimę, a potem wiosną ponownie załadowywane na barki. 

 

5.10.3. Lokalizacja 

 W odniesieniu do zadania polegającego na budowie wyspy pływającej na obecnym etapie 

prac przewiduje się dwie potencjalne lokalizacje, z których ostatecznie zostanie wybrana jedna 

w toku dalszych analiz. 

 Na podstawie opinii ornitologów i spotkania z dnia 1.02.2013r. z RZGW w Warszawie 

zdecydowano się rozważyć umieszczenie wyspy pływającej: 

 wariant A – na ternie basenu przyległego do Kanału Żerańskiego; 

 wariant B – na terenie zimowiska Portu Żerańskiego. 

 Pierwsza lokalizacja to środkowy basen Kanału Żerańskiego między ulicą Modlińską 

a torami kolejowymi, a druga lokalizacja to basen zimowiska Portu Żerańskiego 

 Teren bezpośrednio wokół basenu Kanału Żerańskiego stanowi obszar niezabudowany. 

Wokół basenu występują lokalnie zadrzewienia, ale przeważa roślinność zielna z kępami 

krzewów. Teren pokryty jest również siecią dróg gruntowych. W niedalekim sąsiedztwie 

znajdują się tereny kolejowe (na wschód od basenu) oraz zakłady przemysłowe. Linia brzegowa 

basenu jest dość zróżnicowana, jak na obiekt antropogeniczny; występują tu liczne niewielkie 

zatoki o zróżnicowanym nachyleniu skarp.  

 Z kolei teren wokół basenu portowego jest zabudowany. W bezpośrednim sąsiedztwie 

skarpy na brzegu północno- zachodnim biegnie droga otoczona szpalerem drzew, natomiast 

wąska grobla oddzielająca basen od kanału (stanowiąca brzeg południowo-wschodni) porośnięta 

jest tylko krzewami i roślinnością zielną. Same brzegi kanału są bardzo jednolite, skarpa 

na brzegu północno-zachodnim jest bardziej stroma, a na przeciwległym brzegu łagodniejsza 

i linia brzegowa jest tu bardziej zróżnicowana. 



 

92 

Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, NIP 107-000-19-27, REGON 140112325, KRS 0000232547 

Biuro w Katowicach: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice 

Biuro w Gdańsku: ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk 

 Biorąc pod uwagę powierzchnię ziemi, obie lokalizacje stanowią obszar mocno 

przekształcony antropogenicznie, choć różnią się stopniem zagospodarowania bezpośredniego 

otoczenia przedmiotowych obiektów. 

 

 

 
 

Rys. 14. Teren basenu przy Kanale Żerańskim. 
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Ryc. 15. Teren zimowiska przy Porcie Żerańskim. 

 

5.10.4. Warianty wykonania wyspy pływającej 

 
 Na obecnym etapie koncepcji ogólnej przewiduję się kilka wariantów wykonania takiej 

wyspy tj.: 

 wariant 1 –  na bazie istniejącej barki górnopokładowej; 

 wariant 2 – na bazie wojskowych pontonów do przepraw tymczasowych lub stalowych 

pontonów np. do prac budowlanych; 

 wariant 3 – na bazie pomostu pływającego, o prostokątnym kształcie (pływaki 

z tworzywa sztucznego); 

 wariant 4 – na bazie masywnej pływającej konstrukcji żelbetowej, o prostokątnym 

kształcie stosowanej pod tzw. „domy na wodzie”; 

 Ostateczny wybór wariantu wyspy pływającej oraz docelowego miejsca cumowanie 

wyspy zostanie określony po przeprowadzeniu koniecznych uzgodnień z RZGW 

w Warszawie oraz z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. 
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 Konstrukcja, kształt i parametry techniczne wyspy określone zostaną szczegółowo 

na etapie Projektu Wykonawczego. 

 

Wariant 1. Wyspa na bazie barki górnopokładowej 

 Utworzenie wyspy pływającej przy użyciu barki górnopokładowej uznać można 

za najprostszy sposób. W tym celu sprawną technicznie barkę należy w odpowiedni sposób 

zaadaptować tak, by spełniała założenia ornitologiczne (Ogólne wymagania techniczne 

dla wyspy pływającej). 

 Zaadaptowanie barki na wyspę pływającą wiąże się jednak z dość dużym kosztem 

zakupu i koniecznego remontu barki, tak aby jej stan był zgodny z wymaganiami stawianymi 

przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.  

 Stalowe poszycie barki narażone jest na korozję spowodowaną agresywnym 

oddziaływaniem środowiska wodnego. Należy pamiętać, że po kilku latach eksploatacji taka 

barka będzie musiała przejść przegląd techniczny i ewentualną konserwację w odpowiednim 

zakładzie remontowym. 

 Przykład zaadaptowanej barki przedstawiono na fotografiach poniżej.  

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 11. Przykład zaadaptowanej „ptasiej” 

barki 
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Fot.12. Przykład zaadaptowanej „ptasiej” barki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

For. 13. Przykład zaadaptowanej „ptasiej” barki. 
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Wariant 2. Wyspa na bazie stalowych pontonów 

 

 Do budowy wyspy wykorzystane zostać mogą połączone wzajemnie np. wojskowe 

pontony typu PP-64, o długości 6,25 m, szerokości 1,85 m, wysokości 0,89 m i zanurzeniu 

ok. 60 cm.  

 Znając powierzchnię czynna jednego pomostu, należy utworzyć zespół kilku pomostów 

o wymaganej powierzchni i ustawić je w szeregach jeden przy drugim. 

 Zaletą tych pomostów jest możliwość ich łączenia w celu uzyskania dowolnego kształtu. 

Pontony mogą być transportowane ciężarówkami na miejsce, gdzie zostaną zwodowane 

i połączone. 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 14. Pomosty wojskowe typu PP-64. 

 
 
 
 
 
 



 

97 

Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, NIP 107-000-19-27, REGON 140112325, KRS 0000232547 

Biuro w Katowicach: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice 

Biuro w Gdańsku: ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.15. Pomosty wojskowe typu PP-64. 

 
 Innym rozwiązaniem może być zastosowanie stalowych pontonów pływających 

wykorzystywanych do prac hydrotechnicznych i transportu. Pontony w zależności od modelu 

cechują się zmiennymi parametrami i tak np.:  

 

pontony robocze duże pontony robocze małe 

 długość: 17,60 m 

 szerokość: 10,95 m 

 wysokość: 2 m 

 dopuszczalne zanurzenie:  0,84 m 

 wyporność: 147,06 m3 

 długość: 6,25 m 

 szerokość: 1,84 m 

 wysokość: 89 cm 

 zanurzenie: 45 cm 

 dopuszczalne obciążenie: 1500 kg 

 

 

 Wadą zastosowania stalowych pontonów jest, jak w przypadku barki rzecznej, 

konieczność utrzymania pontonów w dobrym stanie technicznym poprzez okresowe kontrole, 

przeglądy techniczne oraz remonty. Stalowe poszycie narażone jest na korozję spowodowaną 

agresywnym oddziaływaniem środowiska wodnego i w przypadku uszkodzenia poszycia kilku 

pontonów tworzących wyspę może dojść do jej zatopienia. 
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Fot. 16. Stalowy pomost wykorzystywany do robót budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 17. Stalowy pomost 
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Fot.18. Przykładowe połączenie stalowych pomostów 

 

 

Wariant 3. Wyspa na bazie pływaków z tworzyw sztucznych 

 

 Ciekawą alternatywą dla barek i pomostów stalowych są pomosty oraz platformy 

wykonane z tworzywa sztucznego. Stosowane są one szeroko na świecie w portach, przystaniach 

i marinach. Ich ogromną zaletą jest możliwość dowolnego kształtowania i łączenia między sobą.  

 Charakteryzują się dużą odpornością na agresję środowiska wodnego, długotrwałą 

żywotnością materiału oraz stosunkowo niewielkim ciężarem własnym, co ułatwia 

transportowanie poszczególnych elementów niezbędnych do skonstruowania sztucznej wyspy. 

Wielkość potrzebnego wyporu można uzyskać poprzez odpowiedni dobór wymiarów 

pojedynczych pływaków. 

 Pomosty należy wyposażyć w burty i zabezpieczenia przed drapieżnikami, 

tak aby spełniały wymagania techniczne dla wysp pływających dla ptaków. 

 Przykłady pływaków z tworzywa sztucznego przedstawiono poniżej na fotografiach. 
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Rys. 16. Pojedynczy segment pomostu z tworzywa sztucznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 17. Pojedynczy segment pomostu z tworzywa sztucznego (źródło:  http://www.globalmarine.pl) 

http://www.globalmarine.pl/


 

101 

Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, NIP 107-000-19-27, REGON 140112325, KRS 0000232547 

Biuro w Katowicach: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice 

Biuro w Gdańsku: ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk 

 

Rys. 18. Przykład pomostu z tworzywa sztucznego (źródło:  http://www.globalmarine.pl) 

 

 

 

Fot.19. Przykład pomostu z tworzywa sztucznego (źródło:  http://www.globalmarine.pl) 

http://www.globalmarine.pl/
http://www.globalmarine.pl/
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Wariant 4. Wyspa na bazie konstrukcji żelbetowej 

 Najtrwalszym rozwiązaniem do wykonania pływającej wyspy jest wykonanie platformy 

z konstrukcji żelbetowej. W konstrukcji wykonanej z betonu hydrotechnicznego o niskiej 

nasiąkliwości należy wykonać szczelne komory wypełnione styropianem, które stanowić będą 

o wielkości wypory takiej konstrukcji. 

 Dobrze wykonana platforma betonowa jest odporna na agresję środowiska wodnego, 

działanie mikroorganizmów i okres jej eksploatacji może przekraczać nawet 50 lat. 

 Rozwiązanie to cechuje również duża wytrzymałość na obciążenie siłami pionowymi 

i poziomymi a także duża wyporność. 

 Wadą tej konstrukcji jest waga konstrukcji betonowej. Istnieją jednak rozwiązania 

umożliwiające wykonanie betonowego pływaka od podstaw na stojącej wodzie bez potrzeby 

transportowania z zakładu wytwórczego. Wówczas wyspie można nadać dowolny kształt 

na etapie wykonywania szalunku i betonowania. 

 Pływaki żelbetowe mają zastosowanie jako fundament przy budowie tzw. „domów 

na wodzie” i są szeroko stosowane np. w Holandii i Dani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 20. Przykład domu na wodzie we Wrocławiu (źródło: http://www.domynawodzie.pl/kalendarium_2005.html) 

http://www.domynawodzie.pl/kalendarium_2005.html
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Fot. 21. Przykład domu na wodzie z Holandii 

 

5.10.5. Warianty cumowania wyspy pływającej 

 Ze względów bezpieczeństwa żeglugowego i spełnienia celów ornitologicznych wyspa 

pływająca powinna być trwale zacumowana i odizolowana od brzegu. W chwili obecnej 

w dwóch rozpatrywanych miejscach zlokalizowania wyspy, tj.: 

 wariant A – na ternie basenu przyległego do Kanału Żerańskiego; 

 wariant B – na terenie zimowiska Portu Żerańskiego, 

brak jest infrastruktury umożliwiającej bezpieczne cumowanie "ptasiej wyspy".  

 

 W związku z tym należy rozważyć kilka możliwości cumowania 

 wariant 1 – postawienie wyspy pływającej na kotwicach, 

 wariant 2 – przycumowanie do specjalnie wykonanego dalbowiska, 

 wariant 3 – przycumowanie do specjalnie wykonanego nabrzeża. 

 

 Wariant 1 jest stosunkowo tani i prosty do zastosowania szczególnie w przypadku 

lokalizacji na terenie basenu przy Kanale Żerańskim. Ponieważ stan wody w Kanale zmienia się 



 

104 

Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, NIP 107-000-19-27, REGON 140112325, KRS 0000232547 

Biuro w Katowicach: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice 

Biuro w Gdańsku: ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk 

w granicach maks. 0,5 m i można uznać, że na terenie basenu występuje woda stojąca, wówczas 

nie występuje zagrożenie nagłego zerwania się i odpłynięcia wyspy. 

 W przypadku lokalizacji na terenie zimowiska Portu Żerańskiego, ustawienie 

wyspy jedynie na kotwicach może być niewystarczające. Zimowisko jest połączone 

hydraulicznie z korytem Wisły i stan wody na zimowisku jest powiązany ze stanem Wisły. 

W przypadku większego wezbrania powodziowego może wystąpić zagrożenie związane 

z niekontrolowanym przemieszczeniem się wyspy i jej wypłynięcie z zimowiska. 

 

 Wariant 2 zapewnia bezpieczne przycumowanie niezależnie od zmieniającego się 

poziomu wody jak i zwiększonych prędkości w rejonie przycumowanej wyspy. Dalby to jeden 

z najtańszych i najbezpieczniejszych sposobów cumowania stosowany w Europie. Problemem 

nie są wówczas skoki wody czy powódź. W czasie przypływu przymocowana w ten sposób 

jednostka pływająca podnosi się wraz z poziomem wody. Nie wychodzi na nabrzeże, nie trzeba 

jej odholowywać. Wykonanie dalb możliwe jest w dwóch rozpatrywanych lokalizacjach. 

W tym celu należy, przy pomocy wbitych w dno stalowych rur lub grodzić stalowych, wykonać 

kilka stanowisk dalb cumowniczych. Dalby powinny być samonastawne tzn. umożliwiać zmianę 

wysokości cumowania wraz ze zmianą stanu wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 22. Przykład przycumowanej barki na dalbach (Wrocław) 
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Fot. 23. Przykład przycumowanego pomostu stalowego do dalb samonastawnych 

 

 Wariant 3 zakłada wybudowanie specjalnego nabrzeża do, którego będzie można 

w odpowiedniej odległości przy pomocy boomów lub dalb zacumować wyspę pływającą. 

Wykonanie nabrzeża umożliwi łatwy dostęp na teren wyspy w przypadku zastosowania 

pomostu, który będzie można zdemontować w trakcie lęgów. Z nabrzeża można będzie 

wykonywać również prace utrzymaniowe i obserwacyjne. Wybudowanie nabrzeża wiąże się 

ze zmianą zagospodarowania terenu w basenie i zimowisku, na co konieczne będą zgody 

właścicieli terenu. Dodatkowo są to większe koszty niż Warianty 1 i 2.  
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Fot.24. Przykład połączenia nabrzeża, pomostu i dalb 

 

Fot. 25. Przykład połączenia nabrzeża, pomostu i dalb 

 Ostateczny sposób cumowania uzależniony będzie od wyboru wariantu wyspy 

pływającej, uzgodnień z RZGW w Warszawie i z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Warszawie 

oraz właścicielami terenu. 
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5.11. DZIAŁANIE A.5. - STWORZENIE ZAPLECZA EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO  

Zadanie A.5.1. Budowa pawilonu edukacyjnego. 

 Pawilon edukacyjny zostanie wybudowany w Porcie Czerniakowskim. Bezpośrednie 

otoczenie obszaru lokalizacji pawilonu stanowią przede wszystkim tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe, w znacznym stopniu zadrzewione. Linia brzegowa basenu portu jest w miarę 

jednolita, a skarpy mało zróżnicowane morfologicznie, porośnięte roślinnością zielną oraz 

nieregularnie rozmieszczonymi kępami drzew. W dalszym sąsiedztwie portu, od strony 

zachodniej i południowej znajdują się tereny zabudowane wraz z dwupasmową drogą  - 

ul. Czerniakowską (strona zachodnia). Od strony wschodniej w odległości ok 250 m znajduje się 

koryto Wisły, natomiast od strony północnej znajduje się Kanał Portowy wraz z terenami 

rekreacyjnymi. 

 

Zadanie A.5.2. Utworzenie szlaku edukacyjno-rekreacyjnego wraz z miejscami obserwacji 

ptaków i zapleczem technicznym. 

 Proponowane lokalizacje szlaku przyrodniczego (patrz: załącznik mapowy) wraz 

z miejscami obserwacji ptaków i pozostałych obiektów przeznaczonych do rekreacji i edukacji 

przyrodniczej rozmieszczone są głównie wzdłuż prawego brzegu warszawskiego odcinka Wisły, 

na odcinku od Kępy Tarchomińskiej (529 km) po Nadwiśle (Miedzeszyn; 498-499 km). 

 Na lewym brzegu zaprojektowano część parkingów, punktów widokowych i fragment 

ścieżki pieszo-rowerowej. Punkty widokowe i parkingi znajdują się na terenie silnie 

zurbanizowanym (na mostach, na terenie od dawna utwardzonym). Pierwszy parking 

zlokalizowany będzie na międzywalu, poniżej Mostu Łazienkowskiego na prawym brzegu rzeki, 

w okolicy plaży Saskiej. Parking będzie położony w bezpośrednim sąsiedztwie Wału 

Miedzeszyńskiego i dróg, na terenie o przekształconej już wcześniej powierzchni ziemi. Drugi 

parking zlokalizowany będzie również na prawym brzegu rzeki, w międzywalu, na wysokości 

ul. Ratuszowej. Parking powstanie w centralnej części prawobrzeżnej części międzywala 

w sąsiedztwie drogi gruntowej, na terenie porośniętym roślinnością zielną. Trzeci parking 

zlokalizowany jest na Tarchominie, poza obszarem międzywala, przy drodze do piaskowni, 

na wysokości ul. Łączącej. Jest to obszar zabudowany. Powierzchnia każdego z parkingów 

nie przekracza 1000 m
2
. 
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6. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH INWESTYCJI 

 Kolejność realizacji poszczególnych zadań jest dowolna i nie ograniczona względami 

przyrodniczymi, czy technicznymi. Możliwe jest także ich jednoczesne wykonanie. 
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