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Czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego w projekcie LIFE+: „Ochrona siedlisk kluczowych 
gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej” obejmowało prezentację oraz dyskusję dotyczącą:  

 zmian wprowadzonych w opisie przedmiotu zamówienia na wykonanie kompleksowej 
wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z nadzorami (działania A.1-
A.5) 

 oraz potencjalnych miejsc realizacji poszczególnych działań, przedstawionych na mapach, 
które będą załączone do w/w OPZ. 

Spotkanie otworzył przewodniczący Komitetu, Pan Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. 
Warszawy). Następnie oddał on głos pracownikom Zarządu Mienia m.st. Warszawy: Pani Iwonie 
Zwolińskiej (Kierownik Projektu LIFE+) i Panu Łukaszowi Poławskiemu (Specjalista ds. ekologii 
w Projekcie LIFE+), którzy przedstawili zmiany w projekcie. 

 

 

Opinie i uwagi dotyczące tworzenia wyspy i łach piaszczystych (działania A.1 i C.1) 

Uczestnicy Komitetu rozważali m. in., na ile planowane wyspy i łachy będą trwałe. Zgłaszano również 
obawy, czy regulacje prawne dotyczące rezerwatów pozwolą na ingerencję w morfologię rzeki na 
branych pod uwagę odcinkach. 

Pan Zbigniew Popek (Katedra Inżynierii Wodnej SGGW, Zakład Inżynierii Rzecznej) podkreślił, iż aby 
wyspy tworzyły się i utrzymywały, konieczne jest, aby koryto było odpowiednio szerokie i niezbyt 
zarośnięte. Gęsta roślinność na brzegach powoduje zwolnienie przepływu, w związku z czym 
przyśpiesza on w części centralnej, przez co łachy piaszczyste nie powstają albo zmniejsza się ich 
powierzchnia. Tam, gdzie planowane są wyspy, potrzebne są zatem wycinki. 

Pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) zasugerował, aby w przypadku 
prac przy wyspie sąsiadującej z mostem Siekierkowskim nawiązać współpracę z pobliską piaskarnią. 
W odpowiedzi Pani Anna Michna (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) zaznaczyła, 
że tamtejsza wyspa jest wystarczająco wysoka i dosypywanie piasku nie jest konieczne, należy 
jedynie zapobiegać jej zarastaniu roślinnością. 

Pani Dyrektor Michna podkreśliła również, że ławice na rzece są tworami ruchomymi i ich położenie 
się zmienia. Dopytywała także, czy przepisy regulujące ochronę rezerwatów przyrody pozwalają na 
realizację działań planowanych w projekcie w obszarze Ławic Kiełpińskich, Wysp Świderskich i Wysp 
Zawadowskich. Pan Łukasz Poławski (Specjalista ds. ekologii w projekcie LIFE+, Zarząd Mienia m.st. 
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Warszawy) podkreślił, że wytyczne określające granice możliwych działań są zawarte w planach 
ochrony dla Rezerwatów Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie, przy czym dla Rezerwatu Ławice 
Kiełpińskie w tej chwili takiego dokumentu nie ma i decyzje odnoszące się do tego terenu będą 
należały do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zaznaczył również, że w projekcie planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły są zapisy dotyczące izolacji podobnych 
tworów morfologicznych. 

Pan Dariusz Bukaciński (Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk) stwierdził, iż aby 
zrealizować cel projektu, zdefiniowany jako zwiększenie liczby stanowisk lęgowych rybitwy 
białoczelnej i rybitwy rzecznej na omawianym odcinku, konieczne jest, aby twory morfologiczne, 
które mają być zasiedlane przez rybitwy, znajdowały się w nurcie rzeki, odsunięte od każdego 
z brzegów. Zauważył też, że rybitwy najchętniej zasiedlają niskie twory, które pojawiają się i znikają 
w zależności od poziomu wód. 

Pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) ocenił wycinanie wierzb i 
odsłonięcie wysp jako korzystne dla ptaków, nie tylko z punktu widzenia ich gniazdowania na tych 
wyspach, ale także z punktu widzenia ich żerowania. Ruchome ławice odsłaniają ptakom płycizny, w 
których namnażają się organizmy wodne i gromadzi się narybek. W nawiązaniu do tej wypowiedzi 
Pan Dariusz Bukaciński (Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk) zaproponował, aby 
położyć w projekcie większy nacisk nie na sezon lęgowy, ale na okres poza rozrodem tak, żeby ptaki 
na omawiany obszar przyciągnąć, by mogły się tu zatrzymać na żer. W odpowiedzi Pan Łukasz 
Poławski (Specjalista ds. ekologii projektu, Zarząd Mienia m. st. Warszawy) wyjaśnił, że wśród celów 
projektu znajduje się również poprawienie warunków żerowiskowych. 

Pan Tomasz Pucek (Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody) poddał pod rozwagę, 
czy ze względu na szczególną wartość przyrodniczą obszaru Ławic Kiełpińskich i okolicznych wysp 
oraz ograniczenia prawne dotyczące tych terenów, wskazana jest jakakolwiek większa ingerencja 
człowieka w ten obszar, w szczególności odcinanie wysp od lądu. Zastanawiał się również, czy 
przekopy odcinające wyspy od lądu byłyby trwałe i czy rzeka nie będzie na nie nanosiła piasku. Pan 
Pucek zaapelował, aby traktować działania w tym obszarze z dużą dozą ostrożności i przed każdym 
działaniem zasięgać opinii specjalistów. Uznał również, iż powinno się przy tych zamierzeniach 
przeprowadzić ocenę odziaływania na środowisko, chociażby ze względu na fakt, iż omawiany teren 
stanowi część obszaru Natura 2000. 

Pani Iwona Zwolińska (Kierownik Projektu, Zarząd Mienia m. st. Warszawy) podkreśliła, że dla 
rozważanych lokalizacji zostanie przeprowadzone modelowanie hydrauliczne, tak aby mieć pewność 
co do trwałości planowanych zmian. Wśród nich rozważane są głównie wycinki, natomiast decyzja o 
wykonaniu niwelety terenu ma być wynikiem odpowiednich ekspertyz. 

Pan Ireneusz Mirowski (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Patków) zadał pytanie o to, co będzie 
się działo z efektami projektu po jego zakończeniu, czy np. utworzone łachy będą po tym okresie 
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utrzymywane. Pani Iwona Zwolińska (Kierownik Projektu, Zarząd Mienia m. st. Warszawy) zaznaczyła, 
że przedmiotem zamówienia ma być utworzenie trwałej wyspy i samoodtwarzających się łach. Do 
osiągnięcia tego celu mają posłużyć dane uzyskane przy okazji modelowania hydraulicznego. Pan 
Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy) dodał, że odpowiednie środki pochodzące z 
opłat środowiskowych są na bieżąco zabezpieczane w budżecie miasta. 

Pan Paweł Lisicki (Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Warszawy) zadał pytanie, z czego wynika 
przyjęta liczba wysp i łach (1 wyspa, 2 łachy). Pan Łukasz Poławski (Specjalista ds. ekologii w projekcie 
LIFE+,, Zarząd Mienia m. st. Warszawy) wyjaśnił, iż bierze się ona z założeń projektu. Projekt ma 
charakter pilotażowy, a jego rolą jest weryfikacja, na ile planowane, nowatorskie działania, 
nieprzeprowadzane dotychczas na terenie kraju, przyniosą zamierzony efekt. W odniesieniu do 
stopnia izolacji wysp, Pan Poławski zaznaczył, że słowo „przekop” nie oddaje charakteru planowanych 
zmian, które będą się opierały raczej na takim przekształceniu koryta, aby polepszyć warunki 
siedliskowe dla rybitw, na przykład stworzyć możliwość odkładania się osypisk. Zaznaczył, że działania 
w projekcie mogą pomóc w przywróceniu, zaburzonego na odcinku Rezerwatu Ławicy Kiełpińskiej, 
roztokowego charakteru rzeki. Analiza przedstawionych lokalizacji powinna pomóc w odpowiedzi na 
pytanie, czy planowane działania mogą zaszkodzić wałom przeciwpowodziowym. 

Pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) przypomniał, że w ciągu ostatniej 
zimy w wyniku działalności rzeki zniknęła jedna z większych wysp w Rezerwacie Wyspy Zawadowskie, 
co obrazuje, jakiego rodzaju zjawiska mogą zagrozić planowanym łachom i wyspie. Zalecił zatem, aby 
planowanie zmian było ostrożne i przemyślane. 

Pan Andrzej Muter (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) zaproponował, 
aby przy wyborze lokalizacji działań oprzeć się na danych historycznych, przedwojennych i na ich 
podstawie zidentyfikować łachy i wyspy, które się utrzymują. Podobne zdanie wyraziła Pani Anna 
Michna (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie), która zasugerowała, że alternatywą 
dla badań modelowych mogłoby być porównanie zdjęć lotniczych sprzed 20 lat, 10 lat i z ubiegłego 
roku (którymi dysponuje RZGW). Poinformowała również, że RZGW przeprowadza obecnie ocenę 
strategiczną przeprowadzonych na odcinku miejskim wycinek i prawdopodobnie będą konieczne 
dodatkowe. Odnosząc się do planowanych badań modelowych, Pani Iwona Zwolińska (Kierownik 
Projektu, Zarząd Mienia m.st. Warszawy) zaznaczyła, że w OPZ zostały one uwzględnione w takim 
zakresie, jaki został uznany za absolutne minimum. 

Pan Ireneusz Mirowski (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Patków) ocenił, że tworzone wyspy 
i łachy mogą okazać się w przyszłości dużą wartością dodaną projektu. Być może poprzez wycinki albo 
obniżenie niektórych wysp udałoby się przywrócić naturalny proces odnawiania łach i niewysokich 
wysp. Dostarczyłoby to wiedzy na temat możliwości renaturalizacji innych podobnych rzek nizinnych 
w Europie. 
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Pan Tomasz Pucek (Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody) podkreślił, że płotki 
lub przekopy mogą nie stanowić wystarczającej metody zabezpieczenia kolonii ptaków przed 
drapieżnikami. Pani Iwona Zwolińska (Kierownik Projektu, Zarząd Mienia m. st. Warszawy) zaznaczyła, 
że izolacja wysp jest złożonym problemem i zgłaszane wątpliwości były brane pod uwagę. Kierujący 
projektem rozważali szereg rozwiązań, ale planują również zostawić pole do tworzenia rozwiązań 
wykonawcom. Przy każdym z pięciu zadań temat izolacji jest rozważany oddzielnie. Wspominane 
przekopy dotyczą natomiast przede wszystkim kwestii tworzenia stałej wyspy.  

 

Opinie i uwagi w odniesieniu do antropopresji i infrastruktury turystycznej 

Kilkoro członków Komitetu wyraziło zaniepokojenie możliwością wprowadzenia zbyt intensywnego 
ruchu turystycznego w miejsca cenne przyrodniczo, w których dotychczas go nie ma. Proponowano 
koncentrowanie ruchu turystycznego bliżej miasta i udostępnianie jedynie obrzeży terenów cennych 
przyrodniczo, np. poprzez tworzenie tam punktów obserwacyjnych. 

Pan Tomasz Pucek (Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody) poddał pod rozwagę 
pytanie, jaki wpływ infrastruktura turystyczna zorientowana równolegle do brzegu będzie miała na 
żyjące w jego okolicach zwierzęta. Ukierunkowanie ruchu turystycznego w obszarach cennych 
przyrodniczo powinno według niego polegać nie na zwiększonym udostępnieniu obszaru, tylko na 
działaniach powodujących jego obejście - poprzez uatrakcyjnienie miejsc na obrzeżu. Można tam 
umieścić np. stanowisko obserwacyjne, wieże, kładki na terenach bagiennych, tak aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się ruchu turystycznego w głąb obszaru chronionego. W późniejszej wypowiedzi 
Pan Pucek podkreślił, że terenu Rezerwatu Ławice Kiełpińskie, sąsiadującego z Narodowym Parkiem 
Kampinoskim, nie należy w większym stopniu udostępniać. Zwrócił uwagę, że występuje w tych 
okolicach duża presja budownictwa, a argumentem dla zwolenników udostępnienia tych terenów 
pod nowe budynki jest istnienie już w tych okolicach infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Pan Dariusz Bukaciński wyraził swoją obawę o to, że planowane działania mogą zakłócić ciągłość 
wiślanego korytarza ekologicznego, zwłaszcza jeżeli chodzi o Rezerwat Ławice Kiełpińskie i że 
działania oparte na wycinkach spowodują częstsze pojawianie się na tych terenach ludzi. Poddał pod 
rozwagę, by skoncentrować się na pokazywaniu ludziom Wisły na centralnym odcinku Warszawy, bez 
rozszerzania antropopresji na północ i na południe od jej granic. 

Pan Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy) zaznaczył, że działania dotyczące 
rekreacji, które mogłyby generować szczególną antropopresję, koncentrują się tylko w odcinku 
śródmiejskim. Zgodził się, że jednym z celów projektu jest zmniejszenie presji aglomeracji na tereny 
szczególnie chronione i cenne przyrodniczo.. Uczulił również, aby nie koncentrować dyskusji wokół 
Ławic Kiełpińskich, ponieważ jest to tylko jedna z lokalizacji, które są brane pod uwagę. 
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Pan Dyrektor Kruszewicz podkreślił, że antropopresja przy brzegu Wisły ma charakter sezonowy i że 
istniała już od pewnego czasu, tylko nie była tak widoczna. W odpowiedzi Pani Dorota Łukasik 
(Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) zauważyła, że wprawdzie antropopresja trwa tylko przez 
kilka miesięcy w roku, ale są to właśnie te miesiące, kiedy rybitwy i sieweczki odbywają lęgi. Zaleciła, 
aby próbować odsunąć presję turystyczną od tych kluczowych lęgowisk, a skoncentrować się na 
lepszym udostępnieniu terenów bliżej miasta, na przykład poprzez stworzenie punktów widokowych. 

Pan Profesor Maciej Luniak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) wyraził pogląd, że obecność ludzi 
i ścieżka poprowadzona przy brzegu rzeki nie zaszkodzi tak bardzo środowisku i zwierzętom, jak zbyt 
intensywna wycinka drzew, w szczególności klonu jesionolistnego. 

Pan Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy) zgodził się, że należy pamiętać, aby nie 
zwiększać ruchu turystycznego na niektórych terenach. Zaznaczył jednocześnie, że ten jeden projekt 
nie doprowadzi do opanowania wszystkich złych nawyków ludności, np.  wchodzenia na tereny 
chronione, oraz że jest planuje się realizację kilku innych projektów dotyczących zmniejszenia czy 
ukierunkowania antropopresji. Miasto podejmuje wysiłki, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się 
ruchu turystycznego poza wyznaczone ścieżki oraz wzmożonemu ostatnio zjawisku zaśmiecania 
terenów na Wisłą poprzez akcje uświadamiające i umieszczanie nowych pojemników na śmieci. 

Pan Łukasz Poławski zauważył, że opisane w OPZ lokalizacje działań rekreacyjnych to miejsca już 
uczęszczane i użytkowane, gdzie pewna infrastruktura, chociaż niekiedy zaniedbana, funkcjonuje. 
Punkty widokowe miałyby być zlokalizowane w miejscach najczęściej odwiedzanych, np. na mostach i 
na bulwarze nadwiślańskim na lewym brzegu oraz u wejścia do Portu Żerańskiego. Wśród propozycji 
lokalizacji punktów tylko jedna wskazuje na teren rezerwatu przyrody. Prostopadłe dojścia do rzeki 
można by poprowadzić już istniejącymi i wykorzystywanymi ścieżkami, propozycje szlaków są w 
niektórych miejscach poprowadzone ścieżkami przejezdnymi nawet dla samochodów. 
Poprowadzenie szlaku umożliwiłoby lepszą ochronę tego obszaru przed dostępem pojazdów 
terenowych i motocykli. 

Pan Tomasz Pucek (Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody) sugerował, aby 
walcząc z problemem zaśmiecania wybrzeża Wisły, położyć nacisk na zmianę świadomości jego 
użytkowników, np. poprzez rozstawienie tablic z napisem „Zabierz śmieci ze sobą do domu”. 
Zauważył również, że istotne straty przyrodnicze wiążą się ze zjawiskiem palenia ognisk z wyciętej na 
tym terenie roślinności i zbieraniem posuszu, co jest kolejnym argumentem na rzecz koncentrowania 
ścieżek i innej infrastruktury w części centralnej. 

Pan Tomasz Pucek zadał również pytanie o to, jak stworzona na brzegu rzeki infrastruktura 
turystyczna będzie chroniona przed wysokimi poziomami wód i czy znajdą się środki na jej 
odtworzenie w razie powodzi. W odpowiedzi Pani Iwona Zwolińska przypomniała, że nakłady na 
odtwarzanie infrastruktury na terenach nadwiślańskich są sukcesywnie zwiększane, a tworzone 
obiekty mają być projektowane tak, aby nie były narażone na zniszczenie, np. pawilon edukacyjny 
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zostanie zlokalizowany poza obszarem zalewowym. Zadania realizowane w projekcie obejmują 
wytyczenie szlaków, budowę około dwóch kilometrów dodatkowej ścieżki i zagospodarowanie polan 
piknikowych oraz plaż – będzie to więc infrastruktura, która stosunkowo niewiele ucierpi w wypadku 
wysokiego poziomu wód. 

Pan Marek Elas (Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków) wyraził obawę, że po oznaczeniu 
i rozreklamowaniu nowych ścieżek będą one eksploatowane na wzór ścieżki poprowadzonej wałem 
przeciwpowodziowym na Tarchominie, przy której palone są ogniska i zwiększa się ilość śmieci. 
Zwrócił uwagę, że jeden z odcinków planowanego szlaku wprowadzi ruch na obszarach 
rezerwatowych i ponowił propozycję skupienia działań na centrum. Pani Iwona Zwolińska (Kierownik 
Projektu, Zarząd Mienia m. st. Warszawy) przypomniała, że szlak jest jedynym działaniem w projekcie, 
które wychodzi poza centrum. Zgodziła się, że warto rozważyć postulat, by dbać o niewprowadzanie 
ludzi w obszary, gdzie ich dotychczas nie było.  

Pan Paweł Lisicki (Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy) przedstawił doświadczenia 
Biura Ochrony Środowiska w zakresie udostępniania lasów warszawskich. Po tragicznych, jak ocenił, 
doświadczeniach z pierwszego roku akcji, obserwuje się znaczną poprawę - w miejscach 
zorganizowanych dla celów rekreacyjnych zachowywany jest coraz większy porządek. 

Pan Marek Piwowarski (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża 
Wisły) zasugerował, aby poprzez sposób oznakowania planowanej ścieżki nadać jej przede wszystkim 
charakter edukacyjny. Zaapelował również do realizatorów projektu, żeby kolejne spotkanie 
Komitetu zorganizować w terenie, co pozwoli lepiej zwizualizować sobie planowane zmiany. 

Pan Ireneusz Mirowski (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Patków) przypomniał o celu realizacji 
projektu - zwiększeniu sukcesu lęgowego rybitw - i przestrzegł, aby poprzez udostępnianie 
północnego i południowego odcinka Wisły, nie spowodować jego zmniejszenia. Zauważył, że 
dotychczas uczęszczane zejścia w kierunku Wisły również mogą znajdować się w miejscach cennych 
ze względu na ochronę ptaków oraz że kąpiące się osoby będą mogły docierać do piaszczystych łach 
znajdujących się niedaleko takich udostępnionych zejść. Ścieżka odchodząca w stronę rzeki może być 
też okazją do wychodzenia poza obręb wyznaczonego szlaku, co może mieć negatywne 
oddziaływanie na bytujące tam zwierzęta. Sugerował wybranie na punkty widokowe miejsc, gdzie 
jest wysoki brzeg - bez możliwości penetracji rzeki czy biwakowania. Pani Dorota Łukasik (Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska) zaproponowała, aby punkty widokowe stanowiły wyraźne 
zakończenie ścieżki i zatrzymywały ruch turystyczny przed rezerwatami. 

Pan Tomasz Pucek (Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody) dodał, że wraz z 
udostępnieniem terenów cennych przyrodniczo wzrasta na nich zagrożenie pożarowe, szczególnie 
duże poza granicami miasta. Sugerował, aby udostępniać raczej prostopadłe dojścia do Wisły, niż 
tworzyć ścieżkę równoległą do nurtu. 
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Pan Marek Elas (Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków) zwrócił również uwagę, że obszar 
międzywala jest na tyle wąski, że wytyczenie ścieżki wzdłuż wału powoduje, że presja jest wywierana 
praktycznie na jego całość. 

Pan Łukasz Poławski (Specjalista ds. ekologii w projekcie LIFE+, Zarząd Mienia m. st. Warszawy) 
podkreślił, że wytyczone i odpowiednio oznaczone, szlaki pomogłyby sprawować lepszą kontrolę nad 
obszarem chronionym. Wyraził również obawę, że całkowita koncentracja ruchu turystycznego w 
odcinku centralnym może w przyszłości doprowadzić do przerwania korytarza ekologicznego, który w 
tej chwili wciąż jeszcze funkcjonuje na odcinku śródmiejskim.  

 

Opinie i uwagi w odniesieniu do prowadzonych na brzegu Wisły wycinek  

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat wycinki krzewów i klonu jesionolistnego przeprowadzonej 
przy brzegu Wisły. 

Pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) poinformował, że płotki faszynowe 
ustawione wokół dojścia do plaż i w miejscach rekreacji nad Wisłą ukorzeniły się i wycięty klon 
jesionolistny może niebawem zostać zastąpiony wierzbami.  

Pan Profesor Maciej Luniak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) stwierdził, iż błędem jest rozdzielanie 
zjawisk, które mają miejsce w korycie rzeki i wśród zadrzewień przy brzegu. Projekt Life+ 
WislaWarszawska.pl koncentruje się na działaniach w obrębie koryta, a w międzyczasie - w związku 
z przeprowadzoną wycinką klonów przy brzegu - ogólna przyrodnicza wartość terenów 
nadwiślańskich w Warszawie spadła. Pan Profesor Luniak zaapelował o zminimalizowanie powstałego 
rozdźwięku. 

Pan Marek Piwowarski (Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża 
Wisły) zaznaczył, że ma świadomość, iż przeprowadzona wycinka na niektórych odcinkach 
spustoszyła brzeg Wisły. Osiągnięte efekty nie są zadowalające. Wyjaśnił, iż prowadzone były dwie 
wycinki. Pierwsza dotyczyła strefy brzegowej i jej priorytetem było zwiększenie szerokości przepływu 
rzeki (wycinka krzewów), zaś druga, prowadzona między wodą średnią a wałem 
przeciwpowodziowym, miała za zadnie stopniową eliminację z międzywala klonu jesionolistnego. 
Obecnie dalsza selektywna wycinka klonu na obszarze śródmiejskim nie jest realizowana. Pan 
Piwowarski zauważył, że międzywale zarządzane jest przez różne podmioty (RZGW, meliorantów, 
osoby prywatne…) i wyraził nadzieję, że plan zarządzania obszarem Natura2000 Dolina Środkowej 
Wisły pomoże nadać większą spójność przyszłym działaniom na tym terenie oraz że nadwiślańska 
przyroda zregeneruje się na tych odcinkach, które są zdegradowane. Pan Piwowarski podkreślił 
również, iż przeprowadzone prace nie są związane z projektem LIFE+. 
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Opinie i uwagi w odniesieniu do sztucznych wysp   

Kilkoro członków komitetu wyraziło przekonanie, że sztuczne wyspy pływające mogą stanowić 
skuteczniejszą metodę ochrony lęgowisk rybitw niż łachy i wyspy. 

Pani Anna Michna (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) przypomniała, że przepisy 
żeglugowe zabraniają cumowania jednostek pływających w nurcie rzeki, zaś poza nurtem jest to 
możliwe tylko pod stałym nadzorem, a zapewnienie wyspom nadzoru wiąże się z wysokimi kosztami. 
Oznacza to również, że praktycznie nie ma możliwości zacumowania barek w centralnym odcinku 
Warszawy. Wyspa musiałaby mieć charakter stałej platformy, którą można by w razie potrzeby 
rozebrać. W odpowiedzi Pani Iwona Zwolińska (Kierownik Projektu, Zarząd Mienia m.st. Warszawy) 
wyjaśniła, że w nowym OPZ została uwzględniona takiego rodzaju sztuczna wyspa, która pod przepisy 
żeglugowe podlegać nie będzie.  

Pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) zauważył, że sztuczne wyspy 
pływające mogą stanowić skuteczniejszą ochronę dla lęgów i ptaków przy nadejściu fali powodziowej 
niż wyspy naturalne,. Zaznaczył, że kolonii rybitw na barce będą mniej groziły ptaki z rodziny 
krukowatych. Opinię Pana Dyrektora Kruszewicza poparł Pan Profesor Maciej Luniak (Muzeum i 
Instytut Zoologii PAN), wyrażając pogląd, że efekt ekologiczny wysp pływających wydaje się 
pewniejszy, niż tworzonych w działaniach A.1 i C.1 wysp stałych. Zagrożeniem dla lęgów mogą być 
natomiast nie same krukowate, ale krukowate i ludzie. Ci ostatni mogą płoszyć rybitwy chroniące 
swoje lęgi na wyspach pływających, otwierając drogę krukowatym. Jednocześnie podkreślono, że 
ptaki na wyspach pływających łatwiej jest obserwować potencjalnym turystom, np. za 
pośrednictwem kamer. Propozycję przetestowania idei wyspy pływającej poparł również Pan Tomasz 
Pucek (Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody), wskazując, że nie musi to być 
zaburzająca wygląd rzeki pływająca barka, lecz można wykorzystać  inne, lepiej wkomponowane w 
środowisko obiekty. Poparł propozycję montażu kamer i udostępnienia transmisji na wzór transmisji 
z gniazda bielików udostępnionej przez Lasy Państwowe. Zgodził się, że wyspy pływające mogą dawać 
większą kontrolę nad presją drapieżników. Pani Iwona Zwolińska (Kierownik Projektu, Zarząd Mienia 
m. st. Warszawy) zaznaczyła, że na wyspie testowej przewidziano montaż kamery. 


