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Przedmiotem siódmego posiedzenia Komitetu Sterującego w projekcie LIFE+: „Ochrona siedlisk 
kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej” było omówienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP), zaprezentowanej przez 
wykonawcę projektu – firmę Halcrow Group Sp. z o.o. 

Pan Łukasz Rejt (Ministerstwo Środowiska) wyraził swój niepokój skalą przewidzianych w projekcie 
działań, które w jego opinii mogą zmienić krajobraz rzeki. Dopytywał, czy nie wystarczyłoby 
odkrzaczenie części wysp, odsłonięcie piasku i pozostawienie części zadrzewień, zachowując quasi 
naturalny charakter doliny. Pan Rejt odniósł również wrażenie, że w dokumencie poświęcono 
niewiele uwagi skutkom planowanych działań dla ochrony siedlisk kluczowych gatunków ptaków.   

Pan Adam Dmoch (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie) podzielił przekonanie, że 
warto uwypuklić w KIP potrzeby i korzyści dla ptaków płynące z proponowanych działań. Zastanawiał 
się również, czy obniżenie rzędnej wyspy do poziomu dolnego stanu wód średnich nie spowoduje 
zagrożenia polegającego na zalaniu gniazd w przypadku wezbrania rzeki.  

Pan Mirosław Lisowski (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) zwrócił uwagę, że 
obniżenie rzędnej jednej z wysp na terenie rezerwatu Ławice Kiełpińskie pozwoliłoby zarówno na 
obecność lęgów siewkowych, jak i na zlikwidowanie zagrożenia powodziowego, jakie stwarza jej 
obecne wypiętrzenie. 

W odpowiedzi na uwagi dotyczące stopnia ingerencji projektu w nadwiślański krajobraz, Pan Piotr 
Matyjasiak (Halcrow) podkreślił, że wycinki stanowią działania punktowe. Ochrona miejsc lęgowych 
mew i rybitw znajduje się wśród celów funkcjonowania rezerwatów Ławice Kiełpińskie i Wyspy 
Zawadowskie oraz obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Odkrycie terenów piaszczystych, na 
których kiedyś istniały siedliska, poprzez regulowanie naturalnej sukcesji roślinnej, pozwala 
zrealizować te cele. Pan Matyjasiak podkreślił, że wyspa w lokalizacji Łomianki Dolne Piaskarnia B 
musi mieć obniżoną rzędną ze względów przeciwpowodziowych, co może być w początkowym 
okresie niekorzystne dla lęgów, ale jednocześnie wyspa będzie stopniowo nadbudowywana przez 
odkładający się na niej piasek. Pozostawienie drzew na wyspie może sprzyjać drapieżnictwu, stąd 
wskazane wydaje się pełne odtworzenie siedliska piaszczystego i pozostawienie jedynie krzewów 
wzdłuż brzegów, aby wyspa nie uległa rozmyciu. Pan Matyjasiak zaznaczył również, że KIP ma 
charakter techniczny, a bardziej szczegółowe informacje dotyczące podstaw przyrodniczych 
planowanych działań można znaleźć w ekspertyzie powstałej na potrzeby projektu. W późniejszej 
wypowiedzi Pan Matyjasiak (Halcrow) podkreślił również, że działania przewidziane w projekcie są 
nakierowane na ochronę siedlisk ptaków i jedynie przy okazji sprzyjają działaniom 
przeciwpowodziowym.  

Pan Adam Dmoch (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie) zwrócił uwagę, że 
planowany szlak edukacyjny przebiega w pobliżu miejsca, gdzie od kilku lat podejmuje próby 
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gniazdowania bielik, oraz że niektóre wyspy pływające proponowane są do zlokalizowania na terenie 
penetrowanym przez ptaki krukowate. Pan Matyjasiak (Halcrow) zapewnił, że szlak rowerowy 
przebiega w bezpiecznej odległości od gniazda bielika, na terenach odwiedzanych dotychczas przez 
ludzi. Zorganizowanie szlaku pozwoli na ukierunkowanie i uporządkowanie obecnego na tym 
obszarze ruchu turystycznego. Zabezpieczeniem przed drapieżnictwem ptaków krukowatych 
mogłoby być umieszczenie wysp pływających w nurcie, lecz to rodziłoby konieczność odholowywania 
barek przy wezbraniach rzeki. Radą na drapieżnictwo w proponowanych lokalizacjach jest stworzenie 
dość dużej powierzchni siedliska, aby powstała na nim kolonia na tyle duża, że będzie w stanie sama 
się obronić. (W późniejszej wypowiedzi, Pan Andrzej Kruszewicz z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
w Warszawie ocenił, że wyspy pływające w porcie Żerańskim mogą nie spełnić swojej funkcji 
alternatywnej wobec ławic – tj. miejsc do gniazdowania, ponieważ pary lęgowe będą się tam 
sprowadzały stopniowo, w miarę odnoszenia sukcesu lęgowego, i nie stworzą w pierwszym okresie 
stada zdolnego do obrony gniazd.) 

Pan Maciej Luniak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN), wyraził przekonanie, że KIP koncentruje się na 
działaniach inżynierskich, nie przedstawiając przy tym propozycji konserwatorskich. Ocenił, że 
bagatelizowane są negatywne oddziaływania projektu. Budowę wyspy pływającej w Porcie Żerańskim 
(zadanie A.3.1) ocenił jako inicjatywę interesującą i mającą szansę powodzenia, dzięki możliwości 
monitoringu i ochrony siedliska. Jednocześnie urządzanie odkrytych siedlisk (A.2) powinno być 
według Profesora Luniaka ograniczone do zadań zlokalizowanych na Golędzinowie (Zadania A.1.1 
i A.2.4) i poniechane lub maksymalnie ograniczone w pozostałych lokalizacjach. Tworzenie nowych 
wysp nie rokuje pozytywnie, ponieważ ptaki nie wykorzystują istniejących odkrytych wysp na odcinku 
peryferyjnym. Realizacja zadań wiąże się jednocześnie z wycinką, według wyliczeń Profesora – 50 
hektarów roślinności, co w połączeniu z wycinkami planowanymi w związku z ochroną 
przeciwpowodziową oraz ubocznymi efektami prac (drogi dojazdowe, obozowiska pracowników) 
spowoduje „znaczny ubytek zasobów lasów łęgowych z pasa łęgowego wzdłuż Wisły”. Negatywną 
stronę tych przedsięwzięć stanowią również wysokie koszty utworzenia oraz pielęgnacji odkrytych 
siedlisk. Profesor Luniak podkreślił, że ścieżki nie mogą kolidować ani z miejscami, gdzie podejmował 
próby gniazdowania bielik, ani, w szczególności, z lokalizacją założonego już gniazda. Zwrócił uwagę, 
że projekt powinien być oceniany nie tylko przez pryzmat zagnieżdżenia się rybitw w przygotowanych 
siedliskach, ale i ogólnego efektu ekologicznego na obszarze, w którym planowane są prace. Profesor 
Luniak dopytywał również o to, jaki jest faktyczny sumaryczny obszar planowany pod wycinkę 
zarówno w ramach projektu, jak i przez inne instytucje działające na tym terenie, oraz z jakich źródeł 
finansowana będzie przyszła pielęgnacja wysp. (Prośbę profesora Luniaka o policzenie powierzchni 
istniejących łęgów i planowanych wycinek w obszarze realizacji projektu poparli w późniejszych 
wypowiedziach Pan Marek Piwowarski - Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. 
Zagospodarowania Terenów Nadbrzeża Wisły, oraz Pan Adam Dmoch - Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Warszawie).  
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Pan Andrzej Langowski (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) dodał, że działania na rzecz ptaków 
siewkowatych nie mogą powodować pogorszenia stanu innych przedmiotów ochrony. Powodem 
pogorszenia mogłaby zaś być istotna ingerencja w łęgi. Przestrzegł również przed sytuacją, w której 
przy wezbraniu rzeki wyspy o zbyt niskiej rzędnej mogą się stać pułapkami dla rybitw, dopytując, czy 
można by oczyścić wyspy bez obniżania rzędnej. 

Pan Mirosław Lisowski (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) podkreślił, że obniżenie 
rzędnej wyspy w lokalizacji Łomianki Dolne Piaskarnia B (zadanie A.2.3) spowoduje istotne 
zwiększenie przepustowości rzeki w miejscu, gdzie koryto jest wyjątkowo wąskie. Znaczna część 
przyszłych kosztów związanych z usuwaniem roślinności z wysp powinna być ponoszona przez RZGW, 
zobowiązany do tego w ramach działań przeciwpowodziowych. Projekt nie ingeruje istotnie w łęgi, za 
wyjątkiem stadiów początkowych łęgów w pasie środkowym Wisły, gdzie wycinka jest konieczna, 
również ze względów przeciwpowodziowych. Pan Lisowski podkreślił, że obniżenie rzędnej dotyczy 
nie wszystkich, a jedynie niektórych wysp. 

Pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) zaznaczył, że to nade wszystko 
ochrona rybitw, a nie ochrona łęgów, jest przedmiotem projektu. Stwierdził, że skłania się raczej ku 
karczowaniu wysp w całości, niż ku pozostawianiu częściowej roślinności. Zauważył również, że gdyby 
wyspa w lokalizacji Łomianki Dolne Piaskarnia B (Zadanie A.2.3) była wykarczowana i obniżona, w 
przypadku wezbrania wody piasek z wyspy mógłby zostać przeniesiony w dół rzeki i tworzyć następne 
ławice. Obecnie na wyspie mieszka „rodzina lisów”, co może uniemożliwiać gniazdowanie ptaków na 
ziemi.  

Odnosząc się do obawy o spłukiwanie lęgów przez falę wezbraniową, Pan Mirosław Lisowski 
(Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) zaproponował instalowanie i kotwiczenie na 
wyspach „materaców” faszynowych, na które ptaki mogłyby przenieść swoje młode.  

Pan Marek Piwowarski (Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Zagospodarowania Terenów 
Nadbrzeża Wisły) ocenił, iż (o ile byłyby takie możliwości konstrukcyjne i po uzgodnieniu z RZGW) 
słuszne byłoby lokalizowanie wysp pływających w bezpośrednim sąsiedztwie wysp stałych, tak aby 
wyspy pływające stanowiły alternatywę dla ptaków w okresie wezbrania wody. Poprosił o dbałość o 
estetyczny wygląd wysp pływających, tak aby ich pływaki nie odcinały się na naturalnym tle. 
Odnosząc się do kwestii obniżania rzędnej wysp, zauważył, że istnieje bezpośrednia relacja między 
wysokością wyspy a tym, czy jest ona pokryta roślinnością. Być może zatem nie byłoby konieczne 
dodatkowe obniżanie wysp, które po wykarczowaniu same ulegałyby rozmyciu w wyniku przejścia 
wysokich wód. W odniesieniu do sprawy lokalizacji szlaku edukacyjnego względem istniejącego 
gniazda bielika, Pan Piwowarski stwierdził, że jednym z powodów nieskutecznego wyprowadzania 
lęgów przez bielika może być właśnie płoszenie, warto zatem sterować presją użytkowników 
międzywala tak, aby ograniczyć ruch przy gnieździe. Pan Piwowarski zwrócił uwagę, że projekt ma 
dotyczyć ochrony siedlisk w warunkach presji aglomeracji warszawskiej, działania projektu powinny 
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zatem być skoncentrowane tam, gdzie istnieje presja miasta. Tę rolę na północy miasta zdaje się 
spełniać lokalizacja Golędzinów (zadania A.1.1), pod rozwagę warto również poddać budowę wyspy 
trwałej na południu miasta, w górę rzeki od mostu Siekierkowskiego – tam, gdzie koryto jest jeszcze 
zwarte, czyli między kilometrem 504 a 498. W sąsiedztwie planowanych na południu wysp stałych 
(np.   okolicach Portu Siekierkowskiego) warto rozważyć umieszczenie wysp pływających, z uwagi na 
potrzeby związane z ochroną lęgów w okresach przejścia wód wezbraniowych. Odnosząc się do 
wpływu projektu na łęgi, Pan Piwowarski przypomniał, że pierwsza odrzucona propozycja projektu 
obejmowała renaturyzację łęgów. W ocenie Pana Piwowarskiego wycinki dotyczą jedynie 
krzewiastych fragmentów zadrzewień łęgowych, tj. obszarów przylegających do łęgów, a nie 
dojrzałych płatów łęgów. Port Czerniakowski określił jako obszar zbyt „miejski” jak na lokalizację 
pawilonu edukacyjnego informującego o obszarze Natura 2000, a pierwotnie proponowaną 
lokalizację w okolicach mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego ocenił jako właściwszą i bardziej 
związaną z ciągiem międzywala rzeki Wisły.  

Pan Grzegorz Wierzbicki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) podkreślił, że w 
wyniku usunięcia roślinności może nastąpić wzrost erozji wysp (zbudowanych z piasków aluwialnych) 
i dopytywał, czy realizacja projektu nie doprowadzi, wbrew zamierzeniom, do zmniejszenia liczby 
ławic wokół Warszawy. 

Pan Zbigniew Popek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) wskazał na konieczność 
precyzyjnego określenia odpowiedniej rzędnej wysp, tak aby uniknąć zarówno zalania lęgów, jak i 
pojawienia się zbyt bujnej roślinności, na której odkłada się materiał naniesiony przez rzekę przy 
wezbraniu. Pan Popek zaproponował, aby przeanalizować rzędne względem średniego poziomu 
wody tych ławic, na których obecnie z sukcesem gnieżdżą się liczne kolonie lęgowe. Zgodził się 
z opinią, że częściowe pozostawienie roślinności na wyspach będzie generowało większą 
sedymentację.  

Pan Adam Dmoch (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie) wyraził przekonanie, że 
Dolina Środkowej Wisły jest jednym z najważniejszych obszarów specjalnej ochrony ptaków w Polsce 
z uwagi na wiele występujących w niej gatunków, mających ocenę A w SDF (sieweczka obrożna, 
rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, mewa czarnogłowa i mewa siwa). Jednocześnie żaden 
z gatunków będących przedmiotami ochrony, które gnieżdżą się w łęgach czy zadrzewieniach 
łęgowych, nie ma tak wysokich ocen, zatem przy próbie wyważenia nacisku na ochronę ptaków ławic 
i ptaków z łęgów, ważniejsze wydają się być na tym obszarze ptaki gniazdujące na piaszczystych 
wyspach. Pan Dmoch dodał, że planuje się wycinkę inicjalnych stadiów łęgów, które będą się co kilka 
lat odtwarzać. Czynne odtwarzanie siedliska zdaje się jednocześnie konieczne. Pan Dmoch 
poinformował również, że obecnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie trwa 
opracowywanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. 
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Pan Maciej Luniak zaznaczył, że projekt stwarza znakomite możliwości do działań edukacyjnych, które 
stanowią obecnie „najjaśniejszą stronę” realizacji przedsięwzięcia. 

Odnosząc się do przedstawionych uwag, Pan Piotr Matyjasiak (Halcrow) zdecydowanie podkreślił, że 
projekt omija i nie niszczy zdrowych łęgów. Na wyspie przy Łomiankach występuje natomiast 
zadrzewienie, które według Pana Matyjasiaka odbiega od zdrowego łęgu i nie jest drzewostanem na 
tyle wartościowym, aby go bronić. Inne, wartościowe płaty łęgów na sąsiadujących wyspach w 
rezerwacie Kępa Kiełpińska nie będą niszczone, a projekt zakłada zachowanie okręgów krzewów 
wokół wysp, tak żeby zabezpieczyć brzeg drzewostanu. Jednocześnie projekt ingeruje w zbiorowiska, 
które stanowią stadia sukcesyjne prowadzące do łęgów, i niektóre z wycinek mogą spowodować, że 
w danym miejscu dojrzały łęg się nie pojawi. Ingerencja w łęgi sprowadza się do wyhamowania 
sukcesji w niektórych miejscach po to, aby zrównoważyć ilość siedlisk cennych dla ptaków łęgowych 
i siedlisk dla ptaków terenów otwartych. Ochrona konserwatorska, rozumiana jako zachowanie 
nienaruszonego stanu przyrody, nie wystarczy w takim układzie przyrodniczym, jakim jest 
podwarszawska Wisła, i aby chronić żyjące tu gatunki, konieczne jest aktywne zarządzanie zielenią. 
Odnosząc się do pytań o powierzchnię planowaną pod wycinkę, Pan Matyjasiak wskazał, że właśnie 
oczyszczone z krzewów w celu odtworzenia siedliska 50 hektarów otwartych brzegów rzeki, zostało 
zapisane w projekcie i było wymagane od Wykonawcy. Odnosząc się do uwag profesora Luniaka 
dotyczących dostatecznej ilości istniejących odkrytych siedlisk dla ptaków, zaznaczył, że barierą w 
wyprowadzaniu lęgów jest drapieżnictwo (np. norka amerykańska i lis). Projekt ma zapewnić ptakom 
rezerwę siedlisk, na które będą mogły się przenieść w sytuacji, gdy ich dotychczasowe siedlisko 
opanuje na przykład lis. Pan Matyjasiak zauważył, że kwestią otwartą pozostaje wysokości rzędnej 
wyspy w lokalizacji Łomianki Dolne Piaskarnia B, gdyż pojawia się pytanie, czy obniżenie jej do 
poziomu dolnych stanów wód średnich nie spowoduje jej rozmycia. Zaznaczył, że wprawdzie ławice 
tworzą się naturalnie, ale obfitość odkrytych, piaszczystych ławic w dolinie Wisły brała się z tego, że 
były przez długi czas użytkowane jako pastwiska i dzięki temu utrzymywane w początkowym stadium 
sukcesji roślinnej. 

Pan Mirosław Lisowski (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) zaznaczył, że z punktu 
widzenia RZGW wskazane byłoby uproszczenie procedur dotyczących zarządzania zielenią na 
międzywalu. W późniejszej wypowiedzi dodał, że trudności związane z uzyskiwaniem decyzji na 
wycinkę przez RZGW powodują nagromadzenie dużej ilości wycinek w krótkim czasie. 

Pan Łukasz Poławski (Zarząd Mienia miasta stołecznego Warszawy) odniósł się do szeregu 
poprzedzających wypowiedzi. Przypomniał, że projekt powstającego planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły nakłada na instytucje zarządzające poszczególnymi 
terenami (w przypadku międzywala w Warszawie jest to RZGW) obowiązek czynnej ochrony 
przedmiotów ochrony. W tym przypadku przewidziane czynności będą polegać przede wszystkim na 
powstrzymywaniu sukcesji roślinnej na międzywalu. Gdy plan zadań ochronnych wejdzie w życie, 
znalezienie funduszy na te działania i tak będzie konieczne. Przedmioty ochrony Doliny Środkowej 
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Wisły związane z łęgami nie powinny ucierpieć w wyniku realizacji projektu. Szlak rekreacyjny opisany 
w dokumentacji jest już obecnie uczęszczaną i użytkowaną ścieżką, chociaż nie wytyczoną oficjalnie 
(nie licząc zagospodarowanego fragmentu w dzielnicy Białołęka). Pan Poławski spodziewa się, że 
działania na Ławicach Kiełpińskich (usuwanie nalotów roślinności) przyniosą realne korzyści dla 
ptaków siewkowych. Powody nasilenia sukcesji roślinnej w tym miejscu wiążą się między innymi 
z silną eutrofizacja wód w rejonie, w którym rzeka wypływa z dużej aglomeracji. Przypomniał również, 
że usuwanie drzew i krzewów na wyspach Zawadowskich i wyspach Świderskich jest przewidziane 
w planach ochrony tych rezerwatów. Projekt zakłada zabezpieczenie cennych przyrodniczo terenów 
przed zbytnią presją, bezpieczną kanalizację ruchu oraz właściwe oznakowanie, zawierające 
informacje na temat regulacji obowiązujących na tym terenie. Pan Poławski wspomniał również, że 
projekt przewiduje powstanie planu zarządzania obszarem – dokumentu, który mógłby regulować 
sposób zarządzania zielenią czy kanalizowania antropopresji. 

Pan Mirosław Lisowski (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) zasugerował, aby ruch 
turystyczny kanalizować przy pomocy nasadzeń jeżyn, róż, tarniny czy pokrzyw. Zwrócił również 
uwagę na szkodliwe z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej klony jesionolistne, które 
szybko przyrastają, wypierając wierzby, i mają twarde pnie, które nie podlegają ugięciu przy 
wezbraniach rzeki. Pan Lisowski zaproponował, aby walkę z tymi klonami zawrzeć we wspomnianym 
planie zarządzania. Zachęcił również do ściślejszej współpracy z dyrektorem RZGW przy 
formułowaniu propozycji regulacji dotyczących zarządzania zielenią na międzywalu. 

Pan Łukasz Poławski (Zarząd Mienia miasta stołecznego Warszawy) zgodził się, że łęgi ciągnące się 
przez cały korytarz ekologiczny, jaki stanowi Dolina Środkowej Wisły w Warszawie, są bardzo ważnym 
siedliskiem. W obliczu rozrastania się aglomeracji warszawskiej, tenże korytarz ekologiczny wymaga 
szczególnej ochrony. 

Na zakończenie spotkania Pani Iwona Zwolińska (Koordynator projektu, Zarząd Mienia m.st. 
Warszawy) poprosiła uczestników Komitetu o wnoszenie ewentualnych dodatkowych uwag i pytań 
do KIP w terminie 14 dni od spotkania. 

 

*   *   * 

Na spotkaniu przedstawiciel wykonawcy projektów (firmy Halcrow Group Sp. z o.o.) poinformował, 
że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, już po powstaniu KIP, wydał wstępną zgodę 
na umieszczenie jednej z wysp pływających (działanie A.3) dodatkowo w korycie rzeki, poza nurtem 
głównym. Przedstawiciele RZGW, Zarządu Mienia m.st. Warszawy i firmy Halcrow uzgodnili, że będzie 
to lokalizacja ok. 523 kilometra Wisły, poniżej nieczynnego obecnie kolektora, za mostem Północnym. 
W projekcie pojawiło się zatem trzecie rekomendowane miejsce do zainstalowania  wyspy pływającej. 
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Pani Iwona Zwolińska (Koordynator projektu, Zarząd Mienia m.st. Warszawy) wstępnie zadeklarowała, 
że realizatorzy projektu  dokonają próby zidentyfikowania kolejnej dogodnej lokalizacji dla czwartej 
wyspy pływającej i podejmą konsultacje w tej sprawie z przedstawicielami RZGW. 


