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

 prezentację firmy Halcrow Group Sp. z o.o., która wygrała przetarg na wykonanie 
kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej, 

 prezentację założeń, celów i pierwszych wyników monitoringu ptaków prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, 

 oraz prezentację działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych w projekcie.  

W toku dyskusji, która miała miejsce po prezentacji wyników monitoringu, pojawiło się pytanie 
dotyczące występowania w okolicach Warszawy kormoranów, o których była mowa w prezentacji. W 
odpowiedzi Pan Marek Elas (Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków) wyjaśnił, iż 
kormorany wykorzystują rzekę w okresie migracji, częściowo w okresie zimowania, natomiast nie ma 
kolonii lęgowych na omawianym odcinku rzeki.  

Pan Artur Adamski (Firma Halcrow) dopytywał, czy występowanie rybitw w danym miejscu jest 
uwarunkowane jedynie występowaniem wysp w nurcie oraz czy jest miejsce, w którym presja 
aglomeracji warszawskiej jest zbyt silna, aby ptaki te mogły przeprowadzać lęgi. Pan Marek Elas 
(Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków) zaznaczył, że wyspy na których mogą gniazdować rybitwy 
znajdują się obecnie jedynie w pierwszych 11 kilometrach omawianego odcinka rzeki, na terenie 
rezerwatów przyrody Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie. Pan Dariusz Bukaciński (Centrum 
Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk) zauważył, że w górę rzeki również znajdują się wyspy, 
ale można podejrzewać, że sukcesja roślinna jest już na nich na tyle daleko posunięta, że rybitwy nie 
mogą się na nich osiedlać. Pan Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie) 
zauważył, że rybitwy żerują nawet na centralnym odcinku rzeki. Zaznaczył również, że Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej prawdopodobnie nie wyda zgody na działania w odcinku miejskim. 
Nawiązując do jego wypowiedzi, Pani Anna Michna (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Warszawie) podkreśliła, że szerokość międzywala zmniejsza się do 400 metrów na fragmentach 
odcinka miejskiego, podczas gdy na północ i południe od Warszawy wynosi odpowiednio 1 i 1,5 
kilometra. Pan Adamski wyraził opinię, że w trosce o skuteczność prowadzonych działań, które mają 
umożliwić sukces lęgowy ptaków, warto skupić się na odcinkach Wisły wpływających i wypływających 
z Warszawy. 

Pan Adamski wyraził potrzebę dysponowania przez firmę danymi ornitologicznymi, ukazującymi tło 
projektu. Zaznaczył, że przedstawione na spotkaniu dane byłyby odpowiednie, gdyby nie to, że 
obejmują zbyt krótki okres. Dane z poprzednich lat, którymi firma dysponowała nie obejmowały 
centrum miasta. Pan Andrzej Kruszewicz stwierdził, że w latach 2007 – 2009 były prowadzone 
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monitoringi na przestrzeni Warszawy i zebrane dane są w posiadaniu Stowarzyszenia Stołeczne 
Towarzystwo Ochrony Ptaków.  

Po prezentacji dotyczącej działań promocyjnych i edukacyjnych, Pan Przemysław Nawrocki (WWF 
Polska) zasugerował, aby przewidzieć system wykończenia tablic informacyjnych, który 
zabezpieczyłby je przed dewastacją. Pani Ewa Kominek (Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo 
Ochrony Ptaków) zaznaczyła, że będą one pokryte specjalnym laminatem - zabezpieczeniem 
antygraffiti, chroniącym również przed wyblaknięciem. Przypomniała również, że w projekcie 
przewidziane są środki na utrzymanie i ewentualną wymianę zniszczonych tablic. 

Pan Dariusz Bukaciński dopytał, czy Komitet Sterujący będzie miał wgląd w ekspertyzy kierowane do 
instytucji opiniujących działania projektowe, takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W 
odpowiedzi, Pan Marcin Pchałek wyraził gotowość do przesyłania Zamawiającemu na bieżąco 
informacji na temat postępów w pracach nad poszczególnymi ekspertyzami. Uznając, iż decyzja co do 
sposobu udostępniania informacji leży w kompetencji Zamawiającego, Pan Pchałek zachęcał do 
współpracy i konsultowania z Komitetem Sterującym rozwiązań rozważanych w projekcie tak, aby 
uniknąć trudności na dalszych etapach. Pan Kazimierz Sender (Biuro Funduszy Europejskich m.st 
Warszawy) podkreślił swoje poparcie dla prezentowania, konsultowania i omawiania cząstkowych 
wyników opracowań przez firmę Halcrow, przypominając, że celem działania Komitetu Sterującego 
jest właśnie próba włączenia jego członków w proces powstawania projektu. Takie działanie 
wpisywałoby się również w proces konsultacji społecznych, szczególnie istotny z punktu widzenia 
Komisji Europejskiej, która w sposób znaczący wspiera projekt. 


