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Wstęp
Ukształtowanie doliny rzeki Wisły w Warszawie zadecydowało w przeszłości o lokalizacji
miasta. Pomimo silnego rozwoju aglomeracji miejskiej w tym miejscu na przestrzeni kilkuset lat oraz
zmian krajobrazu całego dorzecza wprowadzanych przez człowieka, rzeka zachowała do XXI wieku
cenne walory przyrodnicze. Charakter regulacji koryta Wisły oraz całokształt obszaru międzywala w
stolicy i jej najbliższym sąsiedztwie są istotnym elementem podnoszącym jakość życia w okolicy,
wpływają pozytywnie na czystość wody, jakość powietrza, temperaturę i wilgotność oraz poziom
hałasu. Jednocześnie miejsce to ma szczególne znaczenie dla zachowania różnorodności
biologicznej nie tylko w aglomeracji, ale także w całym regionie, kraju, a nawet poza nim. Jest
fragmentem bardzo ważnego korytarza ekologicznego jaki stanowi dolina Wisły. Tędy przez centrum
miasta przemieszczają się zwierzęta, rośliny czy grzyby. Międzywale stanowi ważną ostoję dla
przyrody żyjącej z nami w stolicy na co dzień.
Teren objęty realizacją projektu jest częścią obejmującego prawie cały mazowiecki odcinek
rzeki obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Obszar ten został powołany na podstawie
dyrektywy ptasiej w celu ochrony występujących tu gniazdujących, migrujących i zimujących
gatunków ptaków. Odcinek Wisły o długości 267 km od Dęblina do Płocka stanowi w większości
roztokowa rzeka, w ograniczony sposób uregulowana stwarzająca znakomite warunki do bytowania
ptakom wodno-błotnym, w tym z rzędu siewkowych (mew, rybitw, brodźców, sieweczek, biegusów).
W obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły gniazduje największa w Polsce populacja rybitwy
białoczelnej, mewy siwej i sieweczki obrożnej. Znaczące w skali kraju liczebności osiąga też
populacja lęgowa rybitwy rzecznej, brodźca piskliwego, sieweczki rzecznej, mewy czarnogłowej,
ostrygojada oraz ohara. W większości przypadków ptaki te składają swoje jaja na ziemi, szczególnie
preferują piaszczyste wyspy i plaże w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi.
Liczne kolonie lęgowe rybitw i mew istnieją w korycie rzeki także w Warszawie i sąsiednich
miejscowościach. Ponieważ wymagają one ochrony i szczególnego podejścia w zarządzaniu, Zarząd
Mienia m.st. Warszawy we współpracy ze Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków podjęły się
realizacji projektu LIFE+ „Ochrona kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w
warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Projekt realizowany był od 2011r. i swoim
zasięgiem objął 50-kilometrowej długości fragment obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, w
skład którego wchodzi całe warszawskie międzywale oraz pobliskie rezerwaty przyrody: Wyspy
Świderskie, Wyspy Zawadowskie i Ławice Kiełpińskie w granicach Warszawy oraz gmin: Łomianki,
Jabłonna, Konstancin-Jeziorna, Józefów, Otwock i Karczew. Jednym z realizowanych zadań jest
opracowanie planu zarządzania obszarem projektu, który stanowi zbiór wytycznych stanowiących
podstawę właściwej opieki nad tym terenem. Od końca 2016r. do marca 2018r. projekt realizowany
był przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach
intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5

Obszar projektu

Ryc.1. Obszar objęty działaniami w ramach projektu LIFE+
Projekt
"Ochrona
siedlisk
kluczowych
gatunków
ptaków
Doliny
Środkowej
Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" obejmuje swoimi działaniami tereny
położone w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” PLB140004 na odcinku od 488
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do 538 km biegu Wisły. Działania realizowane są na terenie miasta stołecznego Warszawy, w
dzielnicach: Białołęka, Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Bielany, Żoliborz, Śródmieście,
Mokotów, Wilanów; a także na terenie gminy Jabłonna, gminy Łomianki, gminy Konstancin-Jeziorna
oraz miast: Józefowa, Otwocka i Karczewa.

Obszarowe formy ochrony przyrody
Otulina parku narodowego
Część obszaru projektu położona w dzielnicach Bielany i Białołęka oraz na terenie gmin
Łomianki i Jabłonna wchodzi w skład otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. Otulina i park
narodowy leżą w granicach rezerwatu biosfery UNESCO „Puszcza Kampinoska”.

Ryc.2. Otulina Kampinoskiego Parku Narodowego w granicach obszaru Natura 2000 Dolina
Środkowej Wisły (źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl)
Rezerwaty przyrody
Ławice Kiełpińskie
Rezerwat przyrody Ławice Kiełpińskie istnieje od 1998 roku. Został utworzony w celu
zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących ptaków
występujących na obszarze rzeki Wisły. Aktualnie nie posiada planu ochrony. Swoimi granicami
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obejmuje część Warszawy (Białołęka), gminy Łomianki i Jabłonna.

Ryc.3. Granice rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie (źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl)
Wyspy Zawadowskie
Rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie istnieje od 1998 roku. Został utworzony w celu
zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących ptaków
występujących na obszarze rzeki Wisły. Plan ochrony został ustanowiony w 2003 roku. Jest to
obecnie najważniejsza ostoja ptaków siewkowych w obszarze projektu. Swoimi granicami obejmuje
część Warszawy (Wilanów, Wawer), gminy Konstancin-Jeziorna i Józefowa.
Wyspy Świderskie
Rezerwat przyrody Wyspy Świderskie istnieje od 1998 roku. Został utworzony w celu
zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących ptaków
występujących na obszarze rzeki Wisły. Plan ochrony został ustanowiony w 2003 roku. Swoimi
granicami obejmuje część gminy Konstancin-Jeziorna, Józefowa, Otwocka i Karczewa.
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Ryc.4. Rezerwaty przyrody: Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie (źródło:
www.geoserwis.gdos.gov.pl)

Obszary Natura 2000
Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły
Cały obszar objęty działaniami projektu leży w granicach obszaru Natura 2000 Dolina
Środkowej Wisły. Przedmiotami ochrony w obszarze są wybrane gatunki ptaków.
Obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły
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Obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły został ustanowiony na podstawie dyrektywy
siedliskowej UE. W granicach obszaru projektu obejmuje swoim zasięgiem fragment dzielnicy
Białołęka w Warszawie oraz tereny w gminach Łomianki i Jabłonna. Przedmiotami ochrony w
obszarze są wybrane siedliska i gatunki zwierząt (poza ptakami).

Rys.5. Część obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły wchodząca w obszar projektu (źródło:
www.geoserwis.gdos.gov.pl)

Fot. 1. Obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły (Ł. Poławski)

Obszar chronionego krajobrazu
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Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
Większość obszaru projektu jest objęta ochroną w postaci Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
W czasie trwania projektu, rozszerzono teren jego realizacji poza obszar Natura 2000 Dolina
Środkowej Wisły na jeden z basenów portowych Portu Żerańskiego oraz teren dawnego portu na
Kanale Żerańskim. Zostały tam umieszczone sztuczne platformy pływające dla ptaków siewkowych.

Ryc.6. Lokalizacja platform pływających dla ptaków siewkowych poza obszarem Natura 2000
Obszar projektu leży w ciągu korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, tzw.
Głównego Korytarza Północno-Centralnego, wyznaczonego w ramach opracowanie sieci korytarzy
ekologicznych w Polsce na zlecenie Ministerstwa Środowiska.
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Gatunki objęte ochroną na terenie realizacji projektu
Wislawarszawska.pl
Zwierzęta objęte ochroną gatunkową
Ssaki
nocek duży

Myotis myotis

nocek rudy

Myotis daubentonii

nocek Natterera

Myotis nattereri

nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

mopek

Barbastella barbastellus

borowiec wielki

Nyctalus noctula

jeż wschodni

Erinaceus roumanicus

kret

Talpa europaea

ryjówka aksamitna

Sorex araneus

ryjówka malutka

Sorex minutus

rzęsorek rzeczek

Neomys fodiens

wiewiórka pospolita

Sciurus vulgaris

bóbr europejski

Castor fiber

wydra

Lutra lutra

łasica

Mustela nivalis

Ptaki
bielaczek

Mergus albellus

bielik

Haliaeetus albicilla

błotniak stawowy

Circus aeruginosus

bocian czarny

Ciconia nigra

brodziec piskliwy

Actitis hypoleucos
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brzegówka

Riparia riparia

czajka

Vanellus vanellus

czapla biała

Egretta alba

czapla siwa

Ardea cinerea

czapla nadobna

Egretta garzetta

derkacz

Crex crex

dzięcioł czarny

Dryocopus martius

dzięcioł średni

Dendrocopos medius

dziwonia

Carpodacus erythrinus

gągoł

Bucephala clangula

gąsiorek

Lanius collurio

jarzębatka

Sylvia nisoria

krwawodziób

Tringa totanus

kulik wielki

Numenius arquata

kulon

Burhinus oedicnemus

kwokacz

Tringa nebularia

łabędź niemy

Cygnus olor

mewa czarnogłowa

Larus melanocephalus

mewa mała

Larus minutus

mewa pospolita

Larus canus

mewa siodłata

Larus marinus

mewa srebrzysta

Larus argentatus

mewa żółtonoga

Larus fuscus

muchołówka mała

Ficedula parva

nurogęś

Mergus merganser

ostrygojad

Haematopus ostralegus

płaskonos

Anas clypeata
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płatkonóg szydłodzioby

Phalaropus lobatus

podgorzałka

Aythya nyroca

podróżniczek

Luscinia svecica

rybitwa białoczelna

Sterna albifrons

rybitwa czarna

Chlidonias niger

rybitwa rzeczna

Sterna hirundo

rybitwa wielkodzioba

Sterna caspia

rycyk

Limosa limosa

sieweczka obrożna

Charadrius hiaticula

sieweczka rzeczna

Charadrius dubius

strumieniówka

Locustella fluviatilis

śmieszka

Chroicocephalus ridibundus

zimorodek

Alcedo atthis

białorzytka

Oenanthe oenanthe

bocian biały

Ciconia ciconia

bogatka

Parus major

brzęczka

Locustella luscinioides

cierniówka

Sylvia communis

czarnogłówka

Parus montanus

czubatka

Parus cristatus

czyż

Carduelis spinus

dymówka

Hirundo rustica

dzierlatka

Galerida cristata

dzięcioł białoszyi

Dendrocopos syriacus

dzięcioł czarny

Dryocopus martius

dzięcioł duży

Dendrocopos major

dzięcioł średni

Dendrocopos medius
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dzięcioł zielony

Picus viridis

dzięciołek

Dendrocopos minor

dzwoniec

Chloris chloris

gajówka

Sylvia borin

gawron

Corvus frugilegus

gąsiorek

Lanius collurio

gil

Pyrrhula pyrrhula

grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

jastrząb

Accipiter gentilis

kapturka

Sylvia atricapilla

kawka

Corvus monedula

kląskawka

Saxicola torquata

kopciuszek

Phoenicurus ochruros

kormoran

Phalacrocorax carbo

kos

Turdus merula

kowalik

Sitta europaea

krakwa

Anas strepera

krętogłów

Jynx torquilla

krogulec

Accipiter nisus

kruk

Corvus corax

kszyk

Gallinago gallinago

kukułka

Cuculus canorus

kulczyk

Serinus serinus

kwiczoł

Turdus pilaris

lerka

Lullula arborea

łabędź czarnodzioby

Cygnus columbianus

łozówka

Acrocephalus palustris
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makolągwa

Carduelis cannabina

mazurek

Passer montanus

mewa białogłowa

Larus cachinnans

mewa romańska

Larus michahellis

modraszka

Cyanistes caeruleus

muchołówka szara

Muscicapa striata

mysikrólik

Regulus regulus

myszołów

Buteo buteo

oknówka

Delichon urbica

pełzacz leśny

Certhia familiaris

pełzacz ogrodowy

Certhia brachydactyla

perkozek

Tachybaptus ruficollis

piecuszek

Phylloscopus trochilus

piegża

Sylvia curruca

pierwiosnek

Phylloscopus collybita

pleszka

Phoenicurus phoenicurus

pliszka siwa

Motacilla alba

pliszka żółta

Motacilla flava

pokląskwa

Saxicola rubetra

pokrzywnica

Prunella modularis

potrzos

Emberiza schoeniclus

puszczyk

Strix aluco

raniuszek

Aegithalos caudatus

remiz

Remiz pendulinus

rokitniczka

Acrocephalus schoenobaenus

rudzik

Erithacus rubecula

samotnik

Tringa ochropus
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sierpówka

Streptopelia decaocto

sikora uboga

Parus palustris

słowik rdzawy

Luscinia megarhynchos

słowik szary

Luscinia luscinia

sosnówka

Parus ater

sójka

Garrulus glandarius

sroka

Pica pica

srokosz

Lanius excubitor

strzyżyk

Troglodytes troglodytes

szczygieł

Carduelis carduelis

szpak

Sturnus vulgaris

śpiewak

Turdus philomelos

świergotek drzewny

Anthus trivialis

świerszczak

Locustella naevia

trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

trzcinniczek

Acrocephalus scirpaceus

trzmielojad

Pernis apivorus

trznadel

Emberiza citrinella

turkawka

Streptopelia turtur

wilga

Oriolus oriolus

wrona

Corvus corone

wróbel

Passer domesticus

zaganiacz

Hippolais icterina

zięba

Fringilla coelebs

bączek

Ixobrychus minutus

muchołówka żałobna

Ficedula hypoleuca

gołąb miejski

Columba livia forma urbana
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świstunka

Phylloscopus sibilatrix

jerzyk

Apus apus

przepiórka

Coturnix coturnix

pustułka

Falco tinnunculus

nur czarnoszyi

Gavia arctica

nur rdzawoszyi

Gavia stellata

perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

zausznik

Podiceps nigricollis

bąk

Botaurus stellaris

łabędź krzykliwy

Cygnus cygnus

ohar

Tadorna tadorna

świstun

Anas penelope

cyranka

Anas querquedula

rożeniec

Anas acuta

hełmiatka

Netta rufina

lodówka

Clangula hyemalis

markaczka

Melanitta nigra

uhla

Melanitta fusca

szlachar

Mergus serrator

rybołów

Pandion haliaetus

błotniak zbożowy

Circus cyaneus

błotniak łąkowy

Circus pygargus

kobuz

Falco subbuteo

kobczyk

Falco vespertinus

drzemlik

Falco columbarius

sokół wędrowny

Falco peregrinus

żuraw

Grus grus

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach
intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18

biegus rdzawy

Calidris canutus

piaskowiec

Calidris alba

biegus malutki

Calidris minuta

biegus mały

Calidris temminckii

biegus zmienny

Calidris alpina

biegus krzywodzioby

Calidris ferruginea

biegus płaskodzioby

Limicola falcinellus

batalion

Philomachus pugnax

bekasik

Lymnocrpaludicoptes minumus

słonka

Scolopax rusticola

rycyk

Limosa limosa

szlamnik

Limosa lapponica

kulik mniejszy

Numenius phaeopus

płatkonóg szydłodzioby

Phalaropus lobatus

pelikan różowy

Pelecanus onocrotalus

pelikan kędzierzawy

Pelecanus crispus

górniczek

Eremophila alpestris

paszkot

Turdus viscivorus

droździk

Turdus iliacus

czeczotka

Carduelis flammea

łęczak

Tringa glareola

brodziec śniady

Tringa erythropus

brodziec pławny

Tringa stagnatilis

kamusznik

Arenaria interpres

mewa białogłowa

Larus cachinnans

mewa romańska

Larus michachelis

rybitwa białowąsa

Chlidonias hybridus
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rybitwa białoskrzydła

Chlidonias leucopterus

uszatka

Asio otus

uszatka błotna

Asio flammeus

dudek

Upupa epops

jemiołuszka

Bombycilla garrulus

rzepołuch

Carduelis flavirostris

rybitwa czubata

Sterna sandvicensis

świergotek łąkowy

Anthus pratensis

świergotek rdzawogardły

Anthus cervinus

kokoszka

Galllinula chloropus

orlik krzykliwy

Clanga pomarina

Gady
zaskroniec zwyczajny

Natrix natrix

jaszczurka zwinka

Lacerta agilis

jaszczurka żyworodna

Zootoca vivipara

Płazy
kumak nizinny

Bombina bombina

ropucha zielona

Pseudopidalea viridis

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

żaba moczarowa

Rana arvalis

żaba trawna

Rana temporaria

ropucha szara

Bufo bufo

żaba śmieszka

Pelophylax ridibundus

żaba wodna

Pelophylax kl. esculentus
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Ryby
koza złotawa

Sabanajewia aurata

koza

Cobitis taenia

śliz

Barbatula barbatula

różanka

Rhodeus sericeus

minóg ukraiński

Eudontomyzon mariae

minóg rzeczny

Lampetra fluviatilis

kiełb białopłetwy

Romanogobio albipinnatus

Owady
pachnica dębowa

Osmoderma eremita

trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia

gadziogłówka żółtonoga

Gomphus flavipes

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

trzmiel ziemny

Bombus terrestris

trzmiel kamiennik

Bombus lapidarius

Mięczaki
szczeżuja wielka

Anodonta cygnea

ślimak winniczek

Helix pomatia

Rośliny objęte ochroną gatunkową
salwinia pływająca

Salvinia natans

czosnek kątowaty

Allium angulosum

kruszczyk szerokolistny

Epipactis helleborine
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Fot. 2. Salwinia pływająca w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie – Jabłonna (Ł. Poławski)

Grzyby objęte ochroną gatunkową
smardz jadalny

Morchella esculenta

smardz stożkowaty

Morchella conica

Gatunki łowne
gęś zbożowa

Anser fabalis

gęś białoczelna

Anser albifrons

gęgawa

Anser anser

krzyżówka

Anas plathyrhynchos

cyraneczka

Anas crecca

czernica

Aythya fuligula

głowienka

Aythya ferrina

łyska

Fulica atra
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słonka

Scolopax rusticola

grzywacz

Columba palumbus

bażant

Phasianus colchicus

norka amerykańska

Mustela vison

tchórz

Mustela putorius

kuna leśna

Martes martes

kuna domowa

Martes foina

borsuk

Meles meles

lis

Vulpes vulpes

jenot

Nyctereustes procyonides

zając szarak

Lepus europaeus

piżmak

Ondatra zibethicus

sarna

Capreolus capreolus

dzik

Sus scrofa

jeleń

Cervus elaphus

łoś

Alces alces
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Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 – analiza
zagrożeń, zalecenia ochronne
Gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”,
występujące w obszarze projektu (liczebność w latach 2007-2017):
Nazwa
Rozrodcza
(pary)
Bączek
Ixobrychus minutus
Bocian czarny
Ciconia nigra
Bielik
Haliaeetus albicilla
Derkacz
Crex crex
Mewa czarnogłowa
Larus melanocephalus
Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo
Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
Zimorodek
Alcedo atthis
Dzięcioł białoszyi
Dendrocopos syriacus
Dzięcioł średni
Dendrocopos medius
Krzyżówka
Anas platyrhynchos
Nurogęś
Mergus merganser
Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius
Sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula
Krwawodziób
Tringa totanus
Brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos
Mewa siwa
Larus canus
Śmieszka
Chroicocephalus ridibundus
Brzegówka
Riparia riparia
Dziwonia
Carpodacus erythrinus
Ohar
Tadorna tadorna

Populacja
Zimująca
(osobniki)

Migrująca
(osobniki)

(0-1*)(2**)

C
X

1-2

Ocena populacji
w obszarze
Natura 2000
według SDF

20-30

C
C

2-5

C

0-2(8*)

A

50-410(1117**)

A

14-79

A

7-9

C

3-4

C

14

C

3-4***

X

C

X

B

24-45

B

2-18

A

0-2*

C

34-52**

A

26-120(3-4**)

A

206(6000)(1**)

B

660-763

B

3-15*

C
X
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Ostrygojad
Haematopus ostralegus
Płaskonos
Spatula clypeata
Rycyk
Limosa limosa

X
X
X

Gatunki z I załącznika dyrektywy ptasiej, nie będące przedmiotami ochrony, występujące w
obszarze projektu:
Nazwa

Populacja
Lęgowa

Czapla biała
Egretta alba
Czapla nadobna
Egretta garzetta
Bielaczek
Mergus albellus
Rybołów
Pandion haliaetus
Błotniak stawowy
Circus aeruginosus
Orlik krzykliwy
Clanga pomarina
Trzmielojad
Pernis apivorus
Sokół wędrowny
Falco peregrinus
Kobczyk
Falco vespertirius
Drzemlik
Falco columbarius
Biegus zmienny
Calidris alpina
Batalion
Philomachus pugnax
Łęczak
Tringa glareola
Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
Mewa mała
Larus minutus
Rybitwa wielkodzioba
Hydroprogne caspia
Rybitwa czarna
Chlidonias niger
Rybitwa białoskrzydła
Chlidonias leucopterus
Rybitwa białowąsa
Chlidonias hybrida
Żuraw
Grus grus

Zimująca

Migrująca

X

X
X****

X
X
0-2*

X
X****
X
X****
X****
X****
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Dzięcioł czarny
12*
Dryocopus martius
Jarzębatka
9
Sylvia nisoria
Muchołówka mała
Ficedula parva
Gąsiorek
30
Lanius collurio
Lerka
0-1*
Lullula arborea
Nur czarnoszyi
Gavia arctica
Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
Pelikan kędzierzawy
Pelecanus crispus
Pelikan różowy
Pelecanus onocratulus
Bocian biały
Ciconia ciconia
Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
Rybitwa czubata
Sterna sandvicensis
Uszatka błotna
Asio flammeus
Błotniak zbożowy
Circus cyaneus
Błotniak łąkowy
Circus pygargus
Biegus rdzawy
Calidris canutus
Czapla purpurowa
Ardea purpurea
*- liczebności stwierdzone w 2009r.

X

X****
X****
X****
X****
X****
X****
X****
X****
X****
X****
X****
X****
X****

**- pary gniazdujące też poza obszarem Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, w jego bezpośrednim
sąsiedztwie w 2017 roku, wartość minimalna oznacza liczbę stwierdzonych, pewnych zniesień (Port
Żerański, środkowy basen portowy Kanału Żerańskiego, Port Praski)
***- nie uwzględniono par lęgowych poza obszarem projektu
****- gatunek stwierdzany nieregularnie
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Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły
Bączek
Gatunek został uznany za przedmiot ochrony ze względu na populację lęgową. W obszarze
projektu stwierdzono stanowisko lęgowe jednej pary na terenie rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie
(gmina Łomianki – Dziekanów Leśny) w 2009r. W obszarze realizacji projektu gniazduje jeszcze w
basenie portowym Kanału Żerańskiego w dzielnicy Białołęka, poza obszarem Natura 2000 Dolina
Środkowej Wisły, w liczbie 1-2 par. Potencjalnym zagrożeniem dla tego gatunku może być usuwanie
trzcinowisk i zarośli wierzbowych w miejscach gniazdowania.

Fot.3. Bączki w Kanale Żerańskim (L. Iwanowski)
Bocian czarny
Gatunek jest przedmiotem ochrony ze względu na liczebność populacji migrującej. W
obszarze projektu zatrzymuje się szczególnie w rezerwatach przyrody, ale także na odsypiskach
piaszczystych i starorzeczach na wysokości dzielnicy Wawer oraz w basenie Portu Żerańskiego,
liczebność nie jest wystarczająco dobrze znana. Potencjalnym zagrożeniem dla tego gatunku może
być presja rekreacji, powodująca zwiększenie penetracji miejsc odpoczynku i żerowania w pobliżu
starorzeczy, odsypisk piaszczystych przez pieszych, wędkarstwo, budowę infrastruktury rekreacyjnej,
rekreację wodną (kajaki, łodzie motorowe) oraz rekreację powietrzną (samoloty, śmigłowce,
motolotnie, drony). Poza tym zagrożeniem może być również wycinka zadrzewień łęgowych
stanowiących miejsca noclegu migrujących ptaków i napowietrzne linie energetyczne oraz wysokie
obiekty mostowe. Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności.
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Fot.4. Bocian czarny (M. Matysiak)
Bielik
Przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły jest populacja lęgowa
i zimująca. W obszarze znane jest stanowisko lęgowe obejmujące terytorium dzielnicy Wawer w
Warszawie i miasta Józefów, rezerwaty przyrody Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie oraz
sąsiadujące zadrzewienia łęgowe. Bieliki posiadają także drugie terytorium lęgowe obejmujące
dzielnicę Bielany oraz gminę Łomianki w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru projektu.
Gatunek wykazuje stosunkowo wysoką liczebność w okresie zimowania, 20-30. Największe
koncentracje osobników zimujących obserwowane są w północnej części obszaru projektu, w pobliżu
kolektorów ściekowych (dzielnica Bielany i Białołęka) i na terenie rezerwatu przyrody Ławice
Kiełpińskie. Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności. Największym
zagrożeniem dla populacji lęgowej jest wysoka presja rekreacyjna w pobliżu miejsc gniazdowania i
ruch pieszy, rowerowy, samochodowy (także motocykle, quady). Zagrożenie stanowi też wycinka
zadrzewień w terytoriach lęgowych oraz inwestycje takie jak budowa obiektów mostowych.
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Fot.5. Bielik (M. Łukawski)
Derkacz
Liczebność derkacza w ostatnich latach drastycznie się zmniejsza. W obszarze projektu
występuje obecnie 2-5 par lęgowych, w trakcie trwania projektu stwierdzane były w dzielnicy Wawer i
Praga Północ, w gminie Konstancin-Jeziorna, a w 2009 roku w Karczewie. Wymaga monitoringu w
celu określenia rzeczywistej liczebności. Głównym zagrożeniem dla gatunku w obszarze projektu jest
zanik siedlisk czyli ekstensywnie użytkowanych łąk zalewowych i związana z tym sukcesja drzew i
krzewów oraz nawłoci. Ponadto w pewnym stopniu stanowiskom lęgowym zagrażać może
intensywna rekreacja i związana z tym silna penetracja terenu przez psy i ludzi oraz planowana
budowa obiektów mostowych.

Fot.6. Derkacz (źródło: wislawarszawska.pl)
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Mewa czarnogłowa
W obszarze projektu stwierdzono od 0 do 2 par lęgowych w trakcie trwania projektu w
dzielnicy Wawer, w rezerwacie przyrody Wyspy Zawadowskie lub tuż przy jego granicy (w 2009r.
nawet 8 na pograniczu dzielnicy Wawer i Józefowa). Liczebność gatunku w obszarze projektu
stanowi od 0 do 2% populacji krajowej. Największym zagrożeniem dla gatunku jest zanik
odpowiednich siedlisk związany z regulacją i zabudową koryta rzeki, a także z nadmierną
eksploatacją kruszywa. Ponadto stanowiskom lęgowym stale zagraża rekreacja związana z
penetracją wysp przez ludzi uprawiających turystykę wodną i wędkarstwo. Zagrożenie stanowi także
obecność populacji norki amerykańskiej (gatunku obcego i inwazyjnego).

Fot. 7. Mewa czarnogłowa (M. Olsson)
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Ryc. 7. Zmiany liczebności populacji lęgowej mewy czarnogłowej w obszarze projektu.
Rybitwa rzeczna
W obszarze projektu lęgi odbywa od 50 do 410 (w ostatnich latach od 138 do 151) par w
rezerwatach przyrody Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie na terenie dzielnicy Wawer
(częściowo też poza rezerwatem przyrody) i Wilanów w Warszawie, a także Józefowa, Otwocka,
Karczewa i gminy Konstancin-Jeziorna, a od 2016r. w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie (jedna
para gniazdowała prawdopodobnie także w 2011r.) oraz od 2015r. na sztucznych platformach
lęgowych w Porcie Żerańskim i od 2017 r. w jednym z basenów portowych Kanału Żerańskiego w
dzielnicy Białołęka. Wymienione przypadki gniazdowania w basenach portowych są pierwszymi
stwierdzeniami lęgów tego gatunku w tych miejscach. Populacja lęgowa z obszaru projektu stanowi
ponad 10% populacji całego obszaru Natura 2000, co sięgać może nawet około 4% populacji całej
Polski. Największym zagrożeniem dla gatunku jest zanik odpowiednich siedlisk związany z regulacją,
zabudową i umacnianiem koryta rzeki, w tym budową obiektów mostowych, a także nadmierną
eksploatacją kruszywa. Ponadto stanowiskom lęgowym stale i w dużym stopniu zagraża rekreacja
związana z penetracją wysp przez ludzi uprawiających turystykę wodną (szczególnie kajakarstwo) i
wędkarstwo, ale przy bardzo niskich stanach wód także spacerowiczów, plażowiczów, szczególnie z
psami oraz samochody, quady i motocykle terenowe. Coraz częściej koloniom lęgowym zagrażają też
różne formy rekreacji lotniczej (samoloty, śmigłowce, motolotnie, drony) powodujące płoszenie
ptaków. Zagrożenie stanowi także obecność populacji norki amerykańskiej (gatunku obcego i
inwazyjnego).
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Fot. 8. Rybitwa rzeczna (M. Łukawski)
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Ryc.8. Liczebność populacji lęgowej rybitwy rzecznej w obszarze projektu, w poszczególnych latach
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Rybitwa białoczelna
Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły jest najważniejszym miejscem lęgów w kraju dla
tego gatunku. W obszarze projektu gnieździ się od 14 do 79 par (w ostatnich latach 21-37) w
rezerwacie przyrody Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie na terenie dzielnicy Wawer (częściowo
też poza rezerwatem przyrody) i Wilanów w Warszawie, a także Józefowa, Otwocka, Karczewa i
gminy Konstancin-Jeziorna, od 2016r. również w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie. W obszarze
projektu może gnieździć się nawet powyżej 15% krajowej populacji rybitwy białoczelnej. Największym
zagrożeniem dla gatunku jest zanik odpowiednich siedlisk związany z regulacją, zabudową i
umacnianiem koryta rzeki, w tym budową obiektów mostowych, a także nadmierną eksploatacją
kruszywa. Ponadto stanowiskom lęgowym stale w dużym stopniu zagraża rekreacja związana z
penetracją wysp przez ludzi uprawiających turystykę wodną (szczególnie kajakarstwo) i wędkarstwo,
ale przy bardzo niskich stanach wód także spacerowiczów, plażowiczów, szczególnie z psami oraz
samochody, quady i motocykle terenowe. Coraz częściej koloniom lęgowym zagrażają też różne
formy rekreacji lotniczej (samoloty, śmigłowce, motolotnie, drony) powodujące płoszenie ptaków.
Zagrożenie stanowi także obecność populacji norki amerykańskiej (gatunku obcego i inwazyjnego).

Fot. 9. Rybitwa białoczelna (M. Łukawski)
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Ryc. 9. Liczebność populacji lęgowej rybitwy białoczelnej w obszarze projektu, w poszczególnych
latach
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Ryc. 10. Porównanie dynamiki liczebnośći populacji lęgowych rybitwy rzecznej (STH) i rybitwy
białoczelnej (STA)
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Zimorodek
Liczebność tego gatunku w obszarze projektu nie jest dobrze rozpoznana, ale szacuje się ją
na 7-9 stanowisk lęgowych. Znane są one z Warszawy, z dzielnic: Praga Północ, Mokotów, Wawer,
Wilanów, Żoliborz, Bielany, rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie w Józefowie, rezerwatu
przyrody Ławice Kiełpińskie w gminie Łomianki i Jabłonna i rezerwatu przyrody Wyspy Świderskie w
gminie Konstancin-Jeziorna. Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności.
Największym zagrożeniem dla gatunku jest zanik odpowiednich siedlisk związany z regulacją i
zabudową koryta rzeki, bocznych odnóg i starorzeczy, w tym budową obiektów mostowych.
Siedliskom zimorodka zlokalizowanym poza głównym korytem rzeki zagraża również zasypywanie i
zaśmiecanie. Zagrożeniem może być też wycinka drzew rosnących na brzegach, w pobliżu miejsc
gniazdowania oraz usuwanie drzew leżących i zalegających w wodzie i wzdłuż brzegów.

Fot. 10. Zimorodek (M. Łukawski)
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Dzięcioł białoszyi
W obszarze projektu znane są 3-4 stanowiska lęgowe tego gatunku z rezerwatu przyrody
Ławice Kiełpińskie w Jabłonnie, dzielnicy Bielany oraz Wilanów. Jego rozmieszczenie i liczebność nie
są dobrze poznane. Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności. Ewentualnym
zagrożeniem może być wycinka zadrzewień w miejscach gniazdowania.
Dzięcioł średni
Rozmieszczenie i liczebność gatunku są słabo rozpoznane w obszarze projektu. Populację
lęgową szacuje się na około 14 stanowisk. Stanowiska lęgowe stwierdzono w Warszawie, w
dzielnicach: Bielany, Żoliborz, Białołęka, Wilanów i Wawer, a także w Józefowie, Karczewie oraz w
gminach: Łomianki, Jabłonna. Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności.
Ewentualnym zagrożeniem może być wycinka zadrzewień oraz ich fragmentacja w miejscach
gniazdowania, w tym związana z budową obiektów mostowych.

Fot. 11. Dzięcioł średni (źródło: wislawarszawska.pl)
Krzyżówka
Jest przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły ze względu na
populację zimującą. Największe koncentracje w okresie zimowym w obszarze Natura 2000 znane są
z Warszawy, z odcinka dzielnicy Śródmieście oraz okolic zrzutu ścieków i ciepłej wody do Wisły
(szczególnie dzielnice: Bielany, Białołęka). Liczebność populacji zimującej w obszarze projektu może
ulec w kolejnych latach zmniejszeniu spowodowanym zmianami technologicznymi zastosowanymi w
trakcie przebudowy oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie.

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach
intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

36

Fot. 12. Zimujące stado krzyżówek w okolicy kolektora młocińskiego (Ł.Poławski)
Nurogęś
Liczebność populacji lęgowej w obszarze projektu szacuje się na 3-4 pary. Stanowiska
lęgowe prawdopodobne są z terenu Warszawy w dzielnicy Białołęka, Praga Północ, a także
rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie w gminie Jabłonna oraz rezerwatu przyrody Wyspy Świderskie
w Karczewie. Znane są miejsca gniazdowania w pobliżu obszaru projektu, na terenie dzielnicy
Śródmieście, z których samice z młodymi wędrują do obszaru Natura 2000 tuż po wylęgu. Sytuacja ta
powoduje trudności w określeniu rzeczywistych miejsc gniazdowania tego gatunku w obszarze
projektu. Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności populacji lęgowej.
Ewentualnym zagrożeniem może być wycinka zadrzewień łęgowych i dziuplastych drzew w miejscach
gniazdowania, w tym związana z budową obiektów mostowych.
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Fot. 13. Nurogęś (M. Łukawski)
Sieweczka rzeczna
Populacja lęgowa w obszarze projektu szacowana jest na 24-45 par. Na terenie Warszawy
stanowiska lęgowe znane są z okolic piaskarni w dzielnicy Mokotów oraz odsypisk i refulisk
międzyostrogowych w dzielnicy Wilanów, wyspy w dzielnicy Bielany (w 2015r. prawdopodobnie też
Praga Południe), a także z rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie w dzielnicy Wawer i Wilanów,
Józefowie, Otwocku, Karczewie i gminie Konstancin-Jeziorna, a także z rezerwatu przyrody Ławice
Kiełpińskie w gminach: Jabłonna, Łomianki. Zagrożeniem dla gatunku jest zanik odpowiednich
siedlisk związany z regulacją, zabudową i umacnianiem koryta rzeki, w tym budową obiektów
mostowych, a także nadmierna eksploatacja kruszywa. Ponadto stanowiskom lęgowym w
największym stopniu zagraża rekreacja związana z penetracją odsypisk piaszczystych przez
spacerowiczów, plażowiczów, szczególnie z psami oraz samochody, quady i motocykle terenowe, ale
także jazda konna, turystyka wodna (szczególnie kajakarstwo) i wędkarstwo. Coraz częściej
zagrażają też różne formy rekreacji lotniczej (samoloty, śmigłowce, motolotnie, drony) powodujące
płoszenie ptaków. Potencjalnym zagrożeniem jest sukcesja drzew (w tym obcego, inwazyjnego klona
jesionolistnego) w miejscach gniazdowania ptaków o charakterze antropogenicznym, np. w
refuliskach międzyostrogowych.
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Fot. 14. Sieweczka rzeczna (M. Łukawski)
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Ryc. 11. Dynamika liczebności populacji lęgowej sieweczki rzecznej w obszarze projektu.
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Sieweczka obrożna
Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły jest najważniejszą ostoją lęgową tego gatunku w
kraju. Liczebność populacji lęgowej w obszarze projektu szacuje się na 2-10 par co stanowi obecnie
około 1% populacji krajowej. Populacja koncentruje się w obszarze projektu prawie wyłącznie w
rezerwatach przyrody: Ławice Kiełpińskie, Wyspy Zawadowskie oraz Wyspy Świderskie, na terenie
gmin: Łomianki, Jabłonna, Konstancin-Jeziorna oraz w Józefowie, Otwocku i Karczewie.
Prawdopodobne jest sporadyczne gniazdowanie tego gatunku na odsypiskach międzyostrogowych w
dzielnicy Wilanów. Zagrożeniem dla gatunku jest zanik odpowiednich siedlisk związany z regulacją,
zabudową i umacnianiem koryta rzeki, w tym budową obiektów mostowych, a także nadmierna
eksploatacja kruszywa. Obecnie w największym stopniu stanowiskom lęgowym zagraża rekreacja
związana z penetracją odsypisk piaszczystych przez spacerowiczów, plażowiczów, szczególnie z
psami oraz samochody, quady i motocykle terenowe, ale także jazda konna, turystyka wodna
(szczególnie kajakarstwo) i wędkarstwo. Coraz częściej zagrażają też różne formy rekreacji lotniczej
(samoloty, śmigłowce, motolotnie, drony) powodujące płoszenie ptaków. Potencjalnym zagrożeniem
jest sukcesja drzew (w tym obcego, inwazyjnego klona jesionolistnego) w miejscach gniazdowania
ptaków o charakterze antropogenicznym, np. w refuliskach międzyostrogowych. Gatunek drastycznie
zmniejsza swoją liczebność w obszarze projektu jak i w całym obszarze Natura 2000 oraz w Polsce.
Aktualnie krajowa populacja lęgowa szacowana jest jedynie na 200-250 par.

Fot. 15. Sieweczka obrożna (M. Matysiak)
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Ryc. 12. Dynamika liczebności populacji lęgowej sieweczki obrożnej w obszarze projektu.
Krwawodziób
Ostatnie stwierdzenie lęgów w obszarze projektu miało miejsce w 2009 roku, w rezerwacie
przyrody Wyspy Zawadowskie, na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, w liczbie 2 par. Gatunek w
obszarze Natura 2000 bardzo zmniejsza zwoją liczebność co jest prawdopodobnie związane z
postępującym zanikiem ekstensywnie użytkowanych, zalewowych łąk i pastwisk.
Brodziec piskliwy
Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły jest prawdopodobnie najważniejszym
lęgowiskiem tego gatunku w kraju. Liczebność populacji lęgowej w obszarze projektu szacuje się na
34 - 52 pary co stanowi nawet ponad 25% populacji tego gatunku wykazanej dla całego obszaru
Natura 2000. Jako obszar gniazdowania preferuje rezerwaty przyrody: Ławice Kiełpińskie, Wyspy
Zawadowskie i Wyspy Świderskie, na terenie gmin: Jabłonna, Łomianki, Konstancin-Jeziorna oraz
Józefowa, Otwocka i Karczewa. Poza rezerwatami przyrody stwierdzano stanowiska lęgowe także w
dzielnicach: Wilanów, Wawer, Mokotów, Praga Południe, Praga Północ (także poza obszarem Natura
2000, w Porcie Praskim), Żoliborz, Bielany i Białołęka (także w sąsiadującym z obszarem Natura
2000 Porcie Żerańskim oraz w Kanale Żerańskim). Wymaga monitoringu w celu określenia
rzeczywistej liczebności. Największym zagrożeniem dla gatunku jest zanik odpowiednich siedlisk
związany z regulacją, zabudową i umacnianiem koryta rzeki, w tym budową obiektów mostowych czy
przystani. Ponadto stanowiskom lęgowym stale zagraża rekreacja związana z penetracją brzegów
przez spacerowiczów, plażowiczów, szczególnie z psami oraz samochody, quady i motocykle
terenowe, ale także turystyka wodna (szczególnie kajakarstwo) i wędkarstwo. Istotnym zagrożeniem
jest usuwanie drzew i wierzbowych zarośli przybrzeżnych w miejscach gniazdowania.
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Fot. 16. Brodziec piskliwy (źródło: wislawarszawska.pl)
Mewa siwa
Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły jest najważniejszą ostoją lęgową w kraju dla
tego gatunku. Liczebność populacji lęgowej w obszarze projektu szacowana jest na 26 – 120 (120 w
2009r.) par (w ostatnich latach 26-28). Stanowiska lęgowe stwierdzano głównie w granicach
rezerwatów przyrody Wyspy Zawadowskie, Wyspy Świderskie i Ławice Kiełpińskie, na terenie
dzielnicy Wilanów i Wawer w Warszawie oraz Józefowa, Otwocka, Karczewa, gminy KonstancinJeziorna, Łomianki i Jabłonna. W trakcie trwania projektu potwierdzono również lęgi poza obszarem
Natura 2000: 3 par w Porcie Żerańskim (Białołęka) oraz 1 pary w Porcie Praskim (Praga Północ).
Populacja w obszarze projektu stanowi około 10% populacji całego obszaru Natura 2000, a tym
samym ponad 5% populacji krajowej. Największym zagrożeniem dla gatunku jest zanik odpowiednich
siedlisk związany z regulacją, zabudową i umacnianiem koryta rzeki, w tym budową obiektów
mostowych, a także nadmierną eksploatacją kruszywa. Ponadto stanowiskom lęgowym stale zagraża
rekreacja związana z penetracją wysp i brzegów w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd przez ludzi
uprawiających turystykę wodną (szczególnie kajakarstwo) i wędkarstwo, ale przy bardzo niskich
stanach wód także jazdę konną, spacerowiczów, plażowiczów, szczególnie z psami oraz samochody,
quady i motocykle terenowe. Coraz częściej koloniom lęgowym zagrażają też różne formy rekreacji
lotniczej (samoloty, śmigłowce, motolotnie, drony) powodujące płoszenie ptaków. Zagrożenie stanowi
także obecność populacji norki amerykańskiej (gatunku obcego i inwazyjnego).
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Fot. 17. Mewa siwa (Ł. Poławski)
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Ryc. 13. Dynamika liczebności populacji lęgowej mewy siwej w obszarze projektu.
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Śmieszka
Populacja lęgowa tego gatunku w obszarze projektu oscyluje w granicach 206 – 6000 par
(6000 par stwierdzono w 2009r.), a jej liczebność podlega silnym wahaniom. Śmieszka gniazduje na
terenie rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w Warszawie,
w dzielnicach Wawer i Wilanów oraz w Józefowie i gminie Konstancin-Jeziorna. W trakcie realizacji
projektu doszło do lęgu 1 pary na sztucznej platformie lęgowej w Porcie Żerańskim (Białołęka) w
2017r. Był to pierwszy przypadek gniazdowania śmieszki w tej lokalizacji. Największym zagrożeniem
dla gatunku jest zanik odpowiednich siedlisk związany z regulacją, zabudową i umacnianiem koryta
rzeki, w tym budową obiektów mostowych, a także nadmierna eksploatacja kruszywa. Ponadto
stanowiskom lęgowym stale zagraża rekreacja związana z penetracją wysp przez ludzi uprawiających
turystykę wodną (szczególnie kajakarstwo) i wędkarstwo, ale przy bardzo niskich stanach wód także
spacerowiczów, plażowiczów, szczególnie z psami oraz samochody, quady i motocykle terenowe.
Coraz częściej koloniom lęgowym zagrażają też różne formy rekreacji lotniczej (samoloty, śmigłowce,
motolotnie, drony) powodujące płoszenie ptaków. Zagrożenie stanowi także obecność populacji norki
amerykańskiej (gatunku obcego i inwazyjnego).

Fot. 18. Śmieszka (M. Łukawski)
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Ryc. 14. Zmiany liczebności populacji śmieszki w obszarze projektu.

Fot. 20. Gniazdo śmieszki (Ł. Poławski)
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Brzegówka
Populacja lęgowa w obszarze projektu szacowana jest na 660 – 763 pary. Kolonie lęgowe
znajdują się głównie w rezerwatach przyrody: Wyspy Zawadowskie, Wyspy Świderskie i Ławice
Kiełpińskie, na terenie Józefowa, Otwocka, Karczewa oraz gmin: Konstancin-Jeziorna, Łomianki,
Jabłonna i dzielnicy Wawer. Gniazduje nielicznie także poza rezerwatami przyrody, na terenie
dzielnicy Białołęka (także w Porcie Żerańskim i Kanale Żerańskim), Wawer, Bielany, a od 2013 roku
także w dzielnicy Śródmieście, w ścianach bulwaru. Największym zagrożeniem dla gatunku jest zanik
odpowiednich siedlisk związany z regulacją i zabudową koryta rzeki (w tym budowa obiektów
mostowych) oraz jego bocznych odnóg. Lokalnie zagrożeniem jest też zbyt duża penetracja miejsc
gniazdowania przez ludzi, powodująca min. degradację skarp, w których mieszczą się kolonie lęgowe
oraz płoszenie ptaków w nisko nad gruntem położonych gniazdach.

Fot. 19. Miejsce gniazdowania brzegówek w rezerwacie przyrody Wyspy Świderskie (Ł. Poławski)
Dziwonia
Występowanie tego gatunku w obszarze projektu nie zostało dobrze rozpoznane. Liczebność
populacji lęgowej jest oceniana na 3-15 (15 w 2009r.) stanowisk. Gniazdowanie dziwonii stwierdzono
w dzielnicach Warszawy: Białołęka, Bielany, Mokotów, Wilanów oraz w gminach Jabłonna i Łomianki.
Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności.

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach
intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

46

Fot. 20. Dziwonia (źródło: wislawarszawska.pl)
Ohar
Gatunek spotykany jest nieregularnie w czasie przelotów.
Ostrygojad
Gatunek spotykany jest nieregularnie w czasie przelotów.
Płaskonos
Gatunek spotykany jest nieregularnie w czasie przelotów.
Rycyk
Gatunek spotykany jest nieregularnie w czasie przelotów.

Gatunki z I załącznika dyrektywy ptasiej gniazdujące w obszarze projektu:
Błotniak stawowy
Gatunek zasiedla obszar projektu w liczbie 0-2 par. W 2009r. stwierdzono jego gniazdowanie
na terenie dzielnicy Wawer i w rezerwacie przyrody Wyspy Zawadowskie na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna. Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności.
Dzięcioł czarny
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Liczebność populacji lęgowej dzięcioła czarnego w obszarze projektu określa się na 12
stanowisk rozmieszczonych w Warszawie w dzielnicach: Bielany, Żoliborz, Wawer, Wilanów, Praga
Południe oraz w rezerwatach przyrody: Ławice Kiełpińskie, Wyspy Zawadowskie, Wyspy Świderskie i
poza nimi na terenie gmin: Łomianki, Jabłonna oraz w Józefowie. Z racji stosunkowo dużych
terytoriów lęgowych możliwe jest, że niektóre pary gniazdują okresowo poza obszarem projektu.
Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności. Ewentualnym zagrożeniem dla tego
gatunku może być usuwanie dziuplastych drzew i zadrzewień.
Jarzębatka
Rozmieszczenie i liczebność tego gatunku w obszarze projektu są słabo poznane. Liczbę
stanowisk lęgowych szacuje się na 9 rozmieszczonych w dzielnicach: Bielany, Wawer, Praga Północ,
Wilanów w Warszawie oraz na terenie gmin: Jabłonna, Łomianki, Józefów, Otwock, Karczew.
Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności. Zagrożeniem dla tego gatunku może
być budowa obiektów mostowych w miejscach gniazdowania oraz zanik odpowiednich siedlisk
powodowany sukcesją inwazyjnych gatunków obcych jak klon jesionolistny, robinia akacjowa, nawłoć
późna i nawłoć kanadyjska. Potencjalnym zagrożeniem może być usuwanie tzw. czyżni, skupin
krzewów pośród łąk zalewowych.

Fot. 21. Jarzębatka (M. Matysiak)
Gąsiorek
Rozmieszczenie i liczebność tego gatunku w obszarze projektu są słabo poznane. Liczbę
stanowisk lęgowych szacuje się na 30. Są one rozmieszczone w dzielnicach: Wawer, Wilanów,
Mokotów, Praga Północ, Białołęka oraz w gminach: Jabłonna, Łomianki, Józefów, Otwock, Karczew.
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Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności. Zagrożeniem dla tego gatunku może
być budowa obiektów mostowych w miejscach gniazdowania oraz zanik odpowiednich siedlisk
powodowany sukcesją inwazyjnych gatunków obcych jak klon jesionolistny, robinia akacjowa, nawłoć
późna i nawłoć kanadyjska. Potencjalnym zagrożeniem może być usuwanie tzw. czyżni, skupin
krzewów pośród łąk zalewowych.

Fot. 22. Gąsiorek (źródło: wislawarszawska.pl)
Lerka
Gatunek zasiedla obszar projektu w liczbie 0-1 par. W 2009r. stwierdzono jego gniazdowanie
na terenie Józefowa. Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności.
Gatunki zwierząt będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina
Wisły, występujące w obszarze projektu:
Nazwa
Osiadła
1337
Bóbr europejski
Castor fiber
1355
Wydra
Lutra lutra
1188
Kumak nizinny
Bombina bombina

Populacja
Migrująca

Ocena populacji w
obszarze Natura 2000

X

A

X

A

X

C
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1130
Boleń
Aspius aspius
1134
Różanka
Rhodeus amarus
6144
Kiełb białopłetwy
Romanogobio albipinnatus
1149
Koza
Cobitis taenia
1146
Koza złotawa
Sabanejevia aurata
1037
Trzepla zielona
Ophiogomphus cecilia
1084
Pachnica dębowa
Osmoderma eremita

X

A

X

B

X

A

X

A

X

A

X

C

X

C

Gatunki zwierząt z II załącznika dyrektywy siedliskowej nie będące przedmiotami ochrony, ale
występujące w obszarze projektu:
Nazwa

Populacja
Osiadła

1324
Nocek duży
Myotis myotis
1060
Czerwończyk nieparek
Lycaena dispar

Migrująca

X

X

Ponadto przez obszar projektu sporadycznie migrują takie gatunki z II Załącznika Dyrektywy
Siedliskowej jak minóg rzeczny Lampetra fluviatilis minóg ukraiński Eudentomyzon mariae, łosoś
atlantycki Salmo salar, stwierdzono także obecność mopka Barbastella barbastellus.
Siedliska będące przedmiotami ochrony, występujące w obszarze projektu:
Nazwa
3150
Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion
3270
Zalewane muliste brzegi rzek
6430
Ziołorośla górskie (Adenostylion
allariae) i ziołorośla nadrzeczne

Ocena ogólna w obszarze N2000
Kampinoska Dolina Wisły
B

B
B
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(Convolvuletaia sepium)
91E0*
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion)

B

W obszarze projektu występuje także wymienione w I załączniku dyrektywy siedliskowej
siedlisko 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) oraz niewielkie płaty o charakterze inicjalnym siedliska
6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe*(Koelerion glaucae).
Rozmieszczenie i zasięg wszystkich wyżej wymienionych siedlisk nie zostały dobrze
rozpoznane w obszarze projektu i wymagają przeprowadzenia monitoringu.

Fot. 23. Starorzecze w rezerwacie przyrody Wyspy Zawadowskie (Ł. Poławski)
Szczególnie dobrze zachowane starorzecza występują w rezerwacie przyrody Ławice
Kiełpińskie (gmina Jabłonna, teren wchodzący w skład obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina
Wisły), w rezerwacie przyrody Wyspy Zawadowskie (Józefów), w dzielnicach Warszawy: Bielany,
Białołęka (częściowo także na terenie wchodzącym w skład obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina
Wisły), Wawer.
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Fot. 24. Zalewane muliste brzegi rzek w rezerwacie przyrody Wyspy Świderskie (Ł. Poławski)
Typowe zbiorowiska dla siedliska 3150 Zalewane muliste brzegi rzek występują w rezerwacie
przyrody Ławice Kiełpińskie (gmina Jabłonna i gmina Łomianki – tereny wchodzące w granice
obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły), w rezerwacie przyrody Wyspy Zawadowskie
(Józefów, Otwock, Karczew, gmina Konstancin-Jeziorna, dzielnice Wilanów i Wawer) oraz poza
rezerwatami przyrody w dzielnicach: Wawer, Wilanów, Mokotów, Bielany i w mniejszym stopniu na
pozostałych odcinkach obszaru projektu.

Fot. 25. Łęgi wierzbowe (M. Łukawski)
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Szczególnie dobrze zachowane płaty łęgów topolowo-wierzbowych występują w rezerwacie
przyrody Ławice Kiełpińskie (gmina Jabłonna i gmina Łomianki – tereny wchodzące w granice
obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły), w rezerwacie przyrody Wyspy Zawadowskie
(Józefów, Otwock, Karczew, gmina Konstancin-Jeziorna, dzielnice Wilanów i Wawer) oraz poza
rezerwatami przyrody w dzielnicach: Wawer, Wilanów, Bielany, Żoliborz, lokalnie Białołęka
(częściowo tereny wchodzące w granice obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Praga
Północ i w mniejszym stopniu na pozostałych odcinkach obszaru projektu.

Fot. 26. Łąka selernicowa w Dziekanowie Polskim (gmina Łomianki) w obszarze Natura 2000
Kampinoska Dolina Wisły (Ł. Poławski)

Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły
Bóbr europejski
Liczebność gatunku w obszarze projektu jest nieznana. Ich obecność w postaci nor, tam lub
żeremi oraz stad rodzinnych stwierdzono we wszystkich gminach omawianego terenu, także poza
obszarami Natura 2000 (w Porcie Żerańskim, Porcie Praskim i Kanale Żerańskim). Gatunek wymaga
monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności. Ewentualnym lokalnym zagrożeniem dla
populacji bobra europejskiego może być masowe usuwanie zadrzewień i zarośli przybrzeżnych
stanowiących bazę pokarmową, umacnianie brzegów lub zasypywanie bocznych odnóg i wszelkich
zbiorników wodnych w obszarze projektu eliminujące możliwość budowy schronień.
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Fot. 27. Bóbr Europejski (M. Łukawski)
Wydra
Liczebność i rozmieszczenie tego gatunku w obszarze projektu nie zostały dobrze poznane.
Jej obecność stwierdzono w Warszawie, w dzielnicy Bielany, Białołęka, Żoliborz, Śródmieście, Praga
Południe, Wawer. Poza obszarem Natura 2000 stwierdzono obecność grup rodzinnych wydry w
Porcie Żerańskim i Kanale Żerańskim w dzielnicy Białołęka. Wymaga monitoringu w celu określenia
rzeczywistej liczebności.

Fot. 28. Wydra (M. Matysiak)
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Kumak nizinny
Liczebność i rozmieszczenie tego gatunku w obszarze nie zostały dobrze rozpoznane,
prawdopodobnie występuje nielicznie i punktowo. Stanowiska rozrodcze stwierdzono w Warszawie,
na terenie dzielnicy Mokotów oraz prawdopodobnie okresowo także w gminie Łomianki. Zbiorniki
wodne będące miejscem jego rozmnażania znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru
projektu na terenie Mokotowa (Siekierki) oraz gminy Łomianki (Buraków). Ewentualnym zagrożeniem
dla gatunku może być zasypywanie, osuszanie i zanieczyszczanie małych zbiorników wodnych oraz
ich otoczenia, ale też sukcesja drzew i krzewów, na ich ekstensywnie użytkowanych brzegach.
Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności.

Fot. 29. Kumak nizinny (M. Matysiak)
Boleń
Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły są prawdopodobnie
miejscem najliczniejszego występowania tego gatunku w kraju. Występuje w całym obszarze
projektu, ale jego liczebnosć nie jest znana. Zagrożeniem dla bolenia może być kłusownictwo oraz
potencjalnie dla jego siedlisk nadmierny pobór kruszywa. Wymaga monitoringu w celu określenia
rzeczywistej liczebności.
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Fot. 30. Boleń (źródło: wislawarszawska.pl)
Różanka
Liczebność i rozmieszczenie gatunku w obszarze nie zostały dobrze rozpoznane. Występuje
w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie, w gminach Jabłonna i Łomianki, był stwierdzany w
Warszawie, na terenie dzielnicy Śródmieście (Port Czerniakowski) oraz w pobliżu obszaru projektu w
dzielnicy Praga Północ (Port Praski), występuje także w sąsiadujących starorzeczach poza obszarem
projektu. Ewentualnym zagrożeniem dla tego gatunku może być degradacja starorzeczy i bocznych
odnóg, regulacja koryta rzeki i zabudowa brzegów, nadmierny pobór kruszywa, bagrowanie koryta
oraz zanieczyszczenie wód. Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności.
Koza
Liczebność i rozmieszczenie gatunku nie zostały dobrze poznane. Wymaga monitoringu w
celu określenia rzeczywistej liczebności.
Koza złotawa
Liczebność i rozmieszczenie gatunku nie zostały dobrze poznane. Występuje w rezerwacie
przyrody Ławice Kiełpińskie, na terenie gminy Łomianki i w Jabłonnie. Prawdopodobnie może być to
fragment odcinka najczęstszego występowania tego gatunku w obszarze Natura 2000 Kampinoska
Dolina Wisły. Wymaga monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności.
Kiełb białopłetwy
Liczebność i rozmieszczenie gatunku nie zostały dobrze poznane. Wymaga monitoringu w
celu określenia rzeczywistej liczebności.
Trzepla zielona
Rozmieszczenie i liczebność gatunku w obszarze projektu jest bardzo słabo poznana.
Stwierdzono jego występowanie w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie, w gminie Łomianki oraz w
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Warszawie, w dzielnicach: Białołęka, Mokotów, Wilanów, Wawer. Ewentualnym zagrożeniem dla tego
gatunku może być usuwanie roślinności przybrzeżnej i pogłębianie prowadzone w starorzeczach i
bocznych odnogach rzeki, a także zasypywanie i melioracje tych siedlisk. Wymaga monitoringu w
celu określenia rzeczywistej liczebności.
Pachnica dębowa
Gatunek był stwierdzany w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru projektu na terenie dzielnicy
Białołęka w pobliżu rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie oraz w obszarze Natura 2000 Las
Bielański. Z powyższych powodów jego obecność w obszarze projektu jest bardzo prawdopodobna.
Ewentualnym zagrożeniem dla niego może być usuwanie starych, obumierających drzew. Wymaga
monitoringu w celu określenia rzeczywistej liczebności.
Ponadto w obszarze projektu przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina
Wisły są też siedliska z I załącznika dyrektywy siedliskowej wymienione w tabeli wyżej i występujące
w jego granicach.

ZALECENIA OCHRONNE DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN
Konstancin – Jeziorna
Większość terenu realizacji projektu Wislawarszawska.pl zlokalizowanego w granicach gminy
Konstancin – Jeziorna objęta jest ochroną w formie rezerwatów przyrody Wyspy Świderskie i W yspy
Zawadowskie. W sąsiedztwie zlokalizowane są następujące wsie: Gassy, Łęg, Ciszyca, Kępa
Oborska, Kępa Okrzewska.
Na większości wymienionego odcinka rzeka Wisła zachowuje charakter roztokowy, bogaty w
liczne piaszczyste odsypiska. Jest jednym z najważniejszych miejsc gniazdowania ptaków w
obszarze realizacji projektu. Na omawianym odcinku znajdują się stanowiska lęgowe następujących
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz gatunków wymienionych w I
załączniku Dyrektywy Ptasiej (stwierdzone w latach 2007 – 2017): mewa siwa, brodziec piskliwy,
brzegówka, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, gąsiorek, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna,
mewa czarnogłowa, śmieszka, zimorodek, błotniak stawowy (stwierdzono gniazdowanie w 2009 r.),
krwawodziób (stwierdzono gniazdowanie w 2009 r.). Prawdopodobne jest gniazdowanie na tym
odcinku także dzięcioła średniego, nurogęsi oraz dzięcioła czarnego. Teren znajduje się w terytorium
lęgowym bielika, który jako miejsce gniazdowania preferuje prawy brzeg rzeki.
Istotnym dla ochrony przyrody omawianego odcinka jest wdrażanie do realizacji zapisów
planów ochrony rezerwatów przyrody Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie. Wskazane jest
utrzymanie ciągu zadrzewień łęgowych w okolicy wsi Ciszyca leżących poza granicami rezerwatu
przyrody oraz zachowanie płatów łąk ze skupinami krzewów będących siedliskiem gąsiorka.
Należy kontrolować stan oznakowania obszarowych form ochrony przyrody, kontynuować i
wdrażać regularne patrolowanie terenu w celu zapobieżenia przebywaniu na wyspach w nurcie rzeki
(w tym wędkowania) będącemu obecnie najważniejszym zagrożeniem, ale również swobodnej
penetracji rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem psów oraz ruchu quadów, motocykli i
samochodów terenowych. Szczególnie narażone na antropopresję powodowaną rekreacją są
obecnie odsypiska położone w pobliżu wsi Gassy, a jest to miejsce gniazdowania i odchowu młodych,
np. przez mewy siwe.
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Fot.31. Obecność łodzi na odsypisku w rezerwacie przyrody Wyspy Świderskie (Ł. Poławski)
Karczew
Większość terenu realizacji projektu Wislawarszawska.pl zlokalizowanego w Karczewie
objęta jest ochroną w formie rezerwatu przyrody Wyspy Świderskie. Na większości wymienionego
odcinka rzeka Wisła zachowuje charakter roztokowy. Jest jednym z najważniejszych miejsc
gniazdowania ptaków w obszarze realizacji projektu. Na omawianym odcinku znajdują się stanowiska
lęgowe następujących przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz
gatunków wymienionych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej (stwierdzone w latach 2007 – 2017): mewa
siwa, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, brzegówka, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna,
nurogęś, gąsiorek, derkacz (stwierdzono gniazdowanie w 2009 r. poza granicami rezerwatu
przyrody). Prawdopodobne jest gniazdowanie na tym odcinku także dzięcioła średniego, zimorodka
oraz dzięcioła czarnego. Teren znajduje się w terytorium lęgowym bielika. W roku 2014 stwierdzono
na wyspie w korycie rzeki na pograniczu z Otwockiem rekordową w okresie trwania projektu liczbę
gniazd mewy siwej (67) w jednym stanowisku.
Istotnym dla ochrony przyrody omawianego odcinka jest wdrażanie do realizacji zapisów
planu ochrony rezerwatu przyrody Wyspy Świderskie. Wskazane jest zachowanie płatów łąk ze
skupinami krzewów będących siedliskiem gąsiorka oraz utrzymanie ich ekstensywnego użytkowania
ze względu na stanowisko lęgowe derkacza na gruntach znajdujących się poza granicami rezerwatu
przyrody i ograniczenie ekspansji nawłoci (obcych gatunków inwazyjnych).
Należy kontrolować stan oznakowania obszarowych form ochrony przyrody, kontynuować i
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wdrażać regularne patrolowanie terenu w celu zapobieżenia swobodnej penetracji rekreacyjnej ze
szczególnym uwzględnieniem psów oraz ruchu quadów, motocykli i samochodów terenowych oraz
wędkowania i przebywania na wyspach w nurcie rzeki (kajaki, łodzie motorowe).

Fot.32. Brzegi Wisły w rezerwacie przyrody Wyspy Świderskie (Ł. Poławski)
Otwock
Część terenu realizacji projektu Wislawarszawska.pl zlokalizowanego w Otwocku objęta jest
ochroną w formie rezerwatu przyrody Wyspy Świderskie. Na wymienionym odcinku rzeka Wisła
zachowuje charakter roztokowy. Jest jednym z najważniejszych miejsc gniazdowania ptaków w
obszarze realizacji projektu. Na omawianym odcinku znajdują się stanowiska lęgowe następujących
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz gatunków wymienionych w I
załączniku Dyrektywy Ptasiej (stwierdzone w latach 2007 – 2017): mewa siwa, rybitwa rzeczna,
rybitwa białoczelna, brzegówka, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna. Prawdopodobne jest
gniazdowanie na tym odcinku także dzięcioła średniego, zimorodka oraz dzięcioła czarnego. Teren
znajduje się w terytorium lęgowym bielika. W roku 2014 stwierdzono na wyspie w korycie rzeki na
pograniczu z Karczewem rekordową w okresie trwania projektu liczbę gniazd mewy siwej (67) w
jednym stanowisku.
Istotnym dla ochrony przyrody omawianego odcinka jest wdrażanie do realizacji zapisów
planu ochrony rezerwatu przyrody Wyspy Świderskie. Należy kontrolować stan oznakowania
obszarowych form ochrony przyrody, kontynuować i wdrażać regularne patrolowanie terenu w celu
zapobieżenia swobodnej penetracji rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem psów oraz ruchu
quadów, motocykli i samochodów terenowych oraz wędkowania i przebywania na wyspach w nurcie
rzeki (kajaki, łodzie motorowe), a także prowadzić monitoring stanu zachowania przedmiotów ochrony
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W północnej części opisywanego terenu znajduje się
fragment koryta rzeki Świder mającej swoje ujście do Wisły na terenie Józefowa. Naturalny charakter
koryta tej rzeki powinien zostać zachowany.
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Józefów
Większość terenu realizacji projektu Wislawarszawska.pl zlokalizowanego w granicach
Józefowa objęta jest ochroną w formie rezerwatów przyrody Wyspy Świderskie i Wyspy
Zawadowskie.
Na większości wymienionego odcinka rzeka Wisła zachowuje charakter roztokowy. Jest to
jedno z najważniejszych miejsc gniazdowania ptaków w obszarze realizacji projektu. Na omawianym
odcinku znajdują się stanowiska lęgowe następujących przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000
Dolina Środkowej Wisły oraz gatunków wymienionych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej (stwierdzone
w latach 2007 – 2017): mewa siwa, brodziec piskliwy, brzegówka, sieweczka rzeczna, sieweczka
obrożna, gąsiorek, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, mewa czarnogłowa, śmieszka, bielik, dzięcioł
średni, dzięcioł czarny, jarzębatka, lerka (stwierdzono gniazdowanie w 2009 r.). Możliwe jest
gniazdowanie na tym odcinku także zimorodka i błotniaka stawowego.
Istotnym dla ochrony przyrody omawianego odcinka jest wdrażanie do realizacji zapisów
planów ochrony rezerwatów przyrody Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie. Należy kontrolować
stan oznakowania obszarowych form ochrony przyrody, kontynuować i wdrażać regularne
patrolowanie terenu w celu zapobieżenia swobodnej penetracji rekreacyjnej ze szczególnym
uwzględnieniem plażowiczów, spacerowiczów z psami oraz ruchu quadów, motocykli i samochodów
terenowych oraz wędkowania i przebywania na wyspach w nurcie rzeki (kajaki, łodzie motorowe),
szczególnie w okolicach ujścia rzeki Świder do Wisły. Antropopresja powodowana przez rekreację
jest aktualnie największym zagrożeniem lokalnym dla przedmiotów ochrony. Aktualnie teren
Józefowa jest jedynym z ostatnich miejsc prowadzenia gospodarki pasterskiej na łąkach położonych
poza granicami rezerwatów przyrody (obecnie owce, kozy, konie, gęsi, kaczki, w przeszłości bydło).
Ten sposób użytkowania sprzyja utrzymaniu w obszarze Natura 2000 krajobrazu otwartego o
charakterze łąk zalewowych z ograniczonym udziałem gatunków obcych. Jednak nie należy
dopuszczać do wypasu w łęgu topolowo-wierzbowym (terytorium lęgowe bielika) i w granicach
rezerwatu przyrody. Obecnie na nieużytkowanych łąkach zalewowych ma miejsce ekspansja
gatunków obcych, głównie z rodzaju nawłoć, klona jesionolistnego i robinii akacjowej, należy
podejmować działania w celu jej powstrzymania. Na tym terenie ważna jest ochrona naturalnego
charakteru największego, zachowanego starorzecza na odcinku realizacji projektu – Jeziora Łacha,
którego szczególnie południowe brzegi zostały w ostatnich latach silnie przekształcone.
W roku 2009 stwierdzono w kolonii lęgowej, na wyspie w korycie rzeki, na pograniczu
Józefowa i dzielnicy Wawer w Warszawie bardzo wysoką liczebność gniazdującej populacji śmieszki
(6000 par), mewy czarnogłowej (8 par) i rybitwy białoczelnej (28 par). Ponieważ cały obszar projektu
leżący w Józefowie znajduje się w terytorium lęgowym bielika wskazane jest zachowanie wszystkich
zadrzewień łęgowych leżących poza granicami rezerwatów przyrody, stanowią one także miejsca
gniazdowania dzięcioła średniego. Należy również doprowadzić do usunięcia miejsc nielegalnego
składowania gruzu i odpadów oraz zatrzymać degradację skarpy na tym odcinku. Polowania
realizowane w Józefowie powinny odbywać się poza sezonem lęgowym bielika, a ruch kołowy w
środku zadrzewień łęgowych powinien być ograniczany.
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Fot.33. Rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie (Ł. Poławski)
Warszawa (dzielnica Wilanów)
Część terenu realizacji projektu Wislawarszawska.pl zlokalizowanego w granicach dzielnicy
Wilanów objęta jest ochroną w formie rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie.
W południowej części odcinka rzeka Wisła zachowuje charakter roztokowy. Jest jednym z
najważniejszych miejsc gniazdowania ptaków w obszarze realizacji projektu. Na omawianym odcinku
znajdują się stanowiska lęgowe następujących przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina
Środkowej Wisły oraz gatunków wymienionych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej (stwierdzone w
latach 2007 – 2017): brodziec piskliwy, brzegówka, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, gąsiorek,
jarzębatka, zimorodek, dziwonia, dzięcioł średni, dzięcioł białoszyi, dzięcioł czarny. Prawdopodobnie
w przeszłości na tym odcinku gniazdował także derkacz (stwierdzony w 2007 roku).
Istotnym dla ochrony przyrody omawianego odcinka jest wdrażanie do realizacji zapisów
planu ochrony rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie. Obecnie na nieużytkowanych łąkach
zalewowych poza sukcesją rodzimych drzew i krzewów, ma miejsce ekspansja gatunków obcych,
głównie nawłoci późnej, klona jesionolistnego i robinii akacjowej. Aktualnie część dawnych łąk
zalewowych jest koszona w ramach utrzymania trwałości realizowanego tu wcześniej projektu pn.
„Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły
(PLB 140004)”, który miał na celu zmniejszenie udziału nawłoci późnej w zespołach roślinności oraz
odtworzenie płatów siedliska typowego dla łąk selernicowych. W obrębie terenu objętego tym
działaniem odbywa lęgi gąsiorek i jarzębatka, jest więc wskazane zachowanie skupin i pojedynczych
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krzewów w obrębie koszonych łąk. Należy kontrolować stan oznakowania obszarowych form ochrony
przyrody, kontynuować i wdrażać regularne patrolowanie terenu w celu ograniczenia najważniejszego
obecnie zagrożenia czyli swobodnej penetracji rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem
plażowiczów, spacerowiczów z psami oraz ruchu quadów, motocykli i samochodów terenowych oraz
wędkowania i przebywania na wyspach w nurcie rzeki (kajaki, łodzie motorowe), a także prowadzić
monitoring stanu zachowania przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. W
ramach projektu Wislawarszawska.pl w roku 2017 znakowano w czasie sezonu lęgowego stanowiska
lęgowe sieweczki rzecznej na odsypiskach międzyostrogowych w celu ich ochrony przed
antropopresją powodowaną przez narastającą rekreację. Należy kontynuować te działania w
zależności od zasiedlenia piaszczystych odsypisk przez ptaki siewkowe w danym sezonie.
Szczególnym zagrożeniem dla tych stanowisk może być użytkowanie odsypisk jako plaż publicznych,
miejsc wyprowadzania psów, lądowania kajaków i cumowania łodzi. Zagrożenie to dotyczy także
gniazdujących tu przedmiotów ochrony takich jak brodziec piskliwy i sieweczka obrożna (2015r.).
Wskazane jest wstrzymanie eksploatacji kruszywa w granicach rezerwatu przyrody Wyspy
Zawadowskie i przeprowadzenie rekultywacji oraz renaturyzacji terenu piaskarni.
Plan Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły przewiduje realizację
na tym odcinku działania polegającego na ograniczeniu w sezonie lęgowym to znaczy od początku
kwietnia do końca lipca ruchu pojazdów kołowych i penetracji terenu przez ludzi i ustawieniu znaków
zakazu wjazdu na drogach prowadzących do podanej lokalizacji z wyłączeniem właścicieli terenu i
zarządców gruntu ze względu na obecność stałych stanowisk lęgowych sieweczki rzecznej. Zadanie
to było częściowo realizowane w ramach projektu Wislawarszawska.pl przez ustawianie okresowego
oznakowania ostrzegawczego w miejscach gniazdowania ptaków.
W ramach projektu Wislawarszawska.pl realizowano częściowo działanie wymienione w
Planie Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły polegającego na
odkrzaczeniu zarastających muraw i piaszczystych brzegów z wywiezieniem biomasy raz na trzy lata
z powierzchni odsypisk międzyostrogowych ze względu na gniazdowanie sieweczki rzecznej. W ich
obrębie miejscowo występują płaty inicjalnego stadium siedliska 6120* Ciepłolubne murawy
napiaskowe.

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach
intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

62

Fot.34. Gniazdo sieweczki rzecznej (Ł. Poławski)

Fot.35. Oznakowanie miejsc gniazdowania sieweczki rzecznej (Ł. Poławski)
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Ryc. 15. Lokalizacja zadań ochronnych dla sieweczki rzecznej wskazana w PZO obszaru Natura
2000 Dolina Środkowej Wisły: kolor zielony – zasięg usuwania drzew i krzewów, kolor
ciemnoniebieski – zasięg ograniczenia antropopresji (źródło: PZO obszaru Natura 2000 Dolina
Środkowej Wisły).
Plan Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły przewiduje realizację
na tym odcinku działania polegającego na wyłączeniu z wycinki drzew miejsca gniazdowania
dzięcioła białoszyjego.
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Ryc. 16. Lokalizacja wyłączenia z wycinki drzew na stwierdzonych stanowiskach dzięcioła
białoszyjego wskazane w PZO obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły leżąca częściowo w
rezerwacie przyrody Wyspy Zawadowskie (źródło: PZO obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej
Wisły).
Na opisywanym odcinku znajdują się stanowiska lęgowe dzięcioła średniego i dzięcioła
czarnego. Zlokalizowane są one wśród najlepiej zachowanych fragmentów łęgu topolowowierzbowego na północ od budowanej Trasy Mostu Południowego w pobliżu wału
przeciwpowodziowego. Siedliska te powinny zostać zachowane. Odcinek ten jest również istotny ze
względu na gniazdowanie ptaków szponiastych i sów nie będących przedmiotami ochrony.
Warszawa (dzielnica Wawer)
Część terenu realizacji projektu Wislawarszawska.pl zlokalizowanego w granicach dzielnicy
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Wawer objęta jest ochroną w formie rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie.
W południowej części odcinka rzeka Wisła zachowuje charakter roztokowy. Jest jednym z
najważniejszych miejsc gniazdowania ptaków w obszarze realizacji projektu. Na omawianym odcinku
znajdują się stanowiska lęgowe następujących przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina
Środkowej Wisły oraz gatunków wymienionych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej (stwierdzone w
latach 2007 – 2017): mewa siwa, brodziec piskliwy, brzegówka, sieweczka rzeczna, sieweczka
obrożna, gąsiorek, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, mewa czarnogłowa, śmieszka, bielik, dzięcioł
średni, dzięcioł czarny, jarzębatka, błotniak stawowy, derkacz, zimorodek.
Istotnym dla ochrony przyrody omawianego odcinka jest wdrażanie do realizacji zapisów
planu ochrony rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie. Obecnie na nieużytkowanych łąkach
zalewowych poza sukcesją rodzimych drzew i krzewów, ma miejsce ekspansja gatunków obcych,
głównie nawłoci późnej, klona jesionolistnego i robinii akacjowej. W obrębie terenu objętego tym
działaniem odbywa lęgi gąsiorek i jarzębatka. Należy kontrolować stan oznakowania obszarowych
form ochrony przyrody, kontynuować i wdrażać regularne patrolowanie terenu w celu ograniczenia
największego obecnie zagrożenia czyli swobodnej penetracji rekreacyjnej ze szczególnym
uwzględnieniem plażowiczów, spacerowiczów z psami oraz ruchu konnego, quadów, motocykli i
samochodów terenowych, a także wędkowania i przebywania na wyspach w nurcie rzeki (kajaki,
łodzie motorowe) przede wszystkim ze względu na gniazdujące na odsypiskach piaszczystych
bezpośrednio na ziemi ptaki siewkowe, zwłaszcza w rezerwacie przyrody. Zagrożenie to dotyczy
także innych gniazdujących tu przedmiotów ochrony. Rajdy terenowe, nielegalne usuwanie drzew i
częsta penetracja przez ludzi zadrzewień łęgowych stanowi duże zagrożenie dla bielika. Dlatego
siedliska te powinny być na opisanym odcinku wyłączone z ruchu ludzi w maksymalnym możliwym
stopniu.
Plan Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły przewiduje realizację
na części tego odcinka działania polegającego na utrzymaniu ekstensywnego użytkowania łąk,
rezygnacji z zalesiania i zmian sposobu użytkowania gruntów. Działanie obligatoryjne: coroczne
koszenie łąki z wywiezieniem biomasy. Działanie fakultatywne: koszenie łąki w terminie od 15
sierpnia do 30 września z pozostawieniem 5-10% powierzchni łąki nieskoszonej, corocznie w innym
miejscu ze względu na stanowiska lęgowe derkacza.
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Ryc. 17. Lokalizacja koszenia łąk ze względu na gniazdowanie derkacza (źródło: PZO obszaru
Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły).

Ryc. 18. Lokalizacja koszenia łąk ze względu na gniazdowanie derkacza(źródło: PZO obszaru Natura
2000 Dolina Środkowej Wisły)
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Drugim działaniem z PZO wymienionym do realizacji w tym obszarze jest wyłączenie z
wycinki zadrzewień o charakterze łęgowym na obszarze gniazdowania bielika.

Ryc. 19. Lokalizacja wyłączenia z wycinki zadrzewień w obszarze gniazdowania bielika (źródło: PZO
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły).
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Ryc. 20. Lokalizacja wyłączenia z wycinki zadrzewień w obszarze gniazdowania bielika (źródło: PZO
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły).
W ramach projektu Wislawarszawska.pl w wielu miejscach obszaru w dzielnicy Wawer
ograniczono ruch kołowy przez ustawienie szlabanów, których stan techniczny powinien być
kontrolowany.
Odsypiska śródkorytowe w północnej części omawianego obszaru są miejscem koncentracji
ptaków migrujących, w tym bociana czarnego, a okazjonalnie także prawdopodobnie miejscem
gniazdowania ptaków siewkowych (rybitwa rzeczna w 2009r.).
Odcinek ten jest również istotny ze względu na możliwe gniazdowanie innych ptaków
szponiastych nie będących przedmiotem ochrony.
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Fot.36. Oznakowanie rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie (Ł. Poławski)
Warszawa (dzielnica Mokotów)
Na omawianym odcinku znajdują się stanowiska lęgowe następujących przedmiotów ochrony
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz gatunków wymienionych w I załączniku Dyrektywy
Ptasiej (stwierdzone w latach 2007 – 2017): brodziec piskliwy, sieweczka rzeczna, gąsiorek,
jarzębatka, dziwonia. Prawdopodobne jest gniazdowanie na tym odcinku także zimorodka, nurogęsi.
Obecnie na nieużytkowanych łąkach zalewowych poza sukcesją rodzimych drzew i krzewów,
ma miejsce ekspansja gatunków obcych, głównie nawłoci późnej, klona jesionolistnego i robinii
akacjowej, a w strefie łęgów i nieużytków po ogródkach działkowych także gatunków z rodzaju
Reynoutria (rdestowca ostrokończystego i rdestowca mieszańcowego). W obrębie terenu objętego
tym działaniem odbywa lęgi gąsiorek i jarzębatka, jest więc wskazane zachowanie skupin i
pojedynczych krzewów w obrębie strefy dawnych łąk. Na terenach użytkowanych przez piaskarnię
okresowo lęgnie się sieweczka rzeczna, praca piaskarni powinna być ograniczana w okresie lęgowym
tego gatunku, w miejscach lokalizacji gniazd. W basenie portowym Portu Siekierkowskiego, gdzie
okresowo tworzą się szerokie płaty siedliska 3120 Zalewane muliste brzegi rzek koncentrują się ptaki
siewkowe w okresie migracji. Wskazane jest zachowanie zarośli nadbrzeżnych i utrzymanie niskiej
antropopresji w miejscach gniazdowania brodźca piskliwego. Istotne jest zachowanie wszelkich
zbiorników wodnych w międzywalu jako potencjalnych miejsc rozrodu kumaka nizinnego. Aktualnie
część dawnych łąk zalewowych jest koszona w ramach utrzymania trwałości realizowanego tu
wcześniej projektu pn. „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000
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Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)”, który miał na celu zmniejszenie udziału obcych gatunków
inwazyjnych z rodzaju Solidago w zespołach roślinności oraz odtworzenie płatów siedliska łąk
selernicowych.
Warszawa (dzielnica Praga Południe)
Na omawianym odcinku prawdopodobne jest gniazdowanie następujących przedmiotów
ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz gatunków wymienionych w I załączniku
Dyrektywy Ptasiej (stwierdzone w latach 2007 – 2017): brodziec piskliwy, dzięcioł czarny,
sporadycznie być może także sieweczka rzeczna. Aktualnie część przestrzeni międzyostrogowych
jest koszona w ramach utrzymania trwałości realizowanego tu wcześniej projektu pn. „Restytucja łąk
zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)”.
Warszawa (dzielnica Śródmieście)
Na omawianym odcinku gniazduje brzegówka będąca przedmiotem ochrony obszaru Natura
2000 Dolina Środkowej Wisły. Kolonia lęgowa mieści się przede wszystkim w celowo pozostawionych
w czasie przebudowy dla ptaków dylatacjach, w ścianach bulwaru. Należy utrzymać to stanowisko
lęgowe. Wskazane jest zachować część brzegów Portu Czerniakowskiego (w całości objętego
ochroną jako obszar Natura 2000) w formie naturalnej jako siedliska bobra europejskiego, którego
grupa rodzinna zasiedlała ten rejon w poprzednich latach oraz utrzymać wyżej położoną łąkę
zalewową, wysianą z nasion zebranych z łąk selernicowych z doliny Pilicy i Bugu w ramach projektu
pn. „„Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej
Wisły (PLB 140004)”.

Fot.37. Miejsce gniazdowania brzegówki w ścianach bulwaru (Ł. Poławski)
Warszawa (dzielnica Praga Północ)
Na omawianym odcinku gniazdują następujące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000
Dolina Środkowej Wisły oraz gatunki wymienione w I załączniku Dyrektywy Ptasiej (stwierdzone w
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latach 2007 – 2017): derkacz, gąsiorek. Prawdopodobne jest także gniazdowanie brodźca piskliwego,
dzięcioła czarnego, jarzębatki, zimorodka. W Porcie Praskim w pobliżu obszaru projektu gniazduje
mewa siwa i brodziec piskliwy. Aktualnie powierzchnia po dawnych ogródkach działkowych w
okolicach Golędzinowa i część przestrzeni międzyostrogowych w okolicy ZOO jest koszona w ramach
utrzymania trwałości realizowanego tu wcześniej projektu pn. „Restytucja łąk zalewowych na
warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)”.
W ramach projektu Wislawarszawska.pl realizowano na opisywanym odcinku działanie
polegające na izolacji od brzegu odsypiska międzyostrogowego przez częściowy demontaż starych
konstrukcji regulacyjnych i pogłębienie bocznej odnogi rzeki utworzonej w ten sposób. Dzięki temu na
powierzchni odsypiska uzyskano warunki siedliskowe zbliżone do piaszczystej wyspy, a dzięki stałej
izolacji ograniczono dostęp ludzi i drapieżnych ssaków. Ponadto z wyspy tej usunięto mechanicznie
podrost drzew i krzewów. W tym celu zastosowano również wypas owiec i kóz, co pomóc miało w
przystosowaniu wyspy jako miejsca gniazdowania ptaków siewkowych. Ponadto w pobliżu odsypiska
ułożono materace faszynowo-kamienne, które stworzyły podstawę do akumulacji piasku na ich
powierzchni w wyniku naturalnych procesów zachodzących na tym odcinku rzeki co spowodowało
powstanie stałego kompleksu wysp w korycie rzeki na omawianym odcinku. Na omawianym odcinku
występuje rozległe, naturalne zbiorowisko głazów polodowcowych zgromadzonych na relatywnie
wysoko wypiętrzonych warstwach iłów trzeciorzędowych w tej części koryta. Jest to miejsce licznych
koncentracji ptaków wodno-błotnych szczególnie w okresie migracji i zimowania, wymaga ono
szczególnej ochrony. Z tego tytułu należy rozważyć możliwość objęcia go dodatkową obszarową
formą ochrony przyrody.

Fot.38. Miejsce realizacji działań w ramach projektów wislawarszawska.pl i lakawarszawska.pl
(Ł.Poławski)
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W drugiej połowie XX wieku zadrzewienia łęgowe w międzywalu Pragi Północ oceniane jako
były jako dobrze zachowane i planowano tu utworzenie rezerwatu przyrody pn. Łęgi Praskie. Z tego
względu jak największa powierzchnia zadrzewień powinna być zachowana, dotyczy to w
szczególności terenu po dawnych ogródkach działkowych objętego koszeniem, jednak z
uwzględnieniem stopniowego usuwania obcych gatunków.
Na odcinku pomiędzy Mostem Średnicowym, a Mostem Świętokrzyskim znajduje się odcinek
gdzie odnawia się łęg topolowo-wierzbowy z bardzo małym udziałem gatunków obcych. W
przyszłości wycinka drzew w tym miejscu powinna być ograniczana do niezbędnego minimum i
powinien on być wyłączony z planów usuwania obcych gatunków drzew w dojrzałym wieku.
Warszawa (dzielnica Żoliborz)
Na omawianym odcinku gniazdują następujące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000
Dolina Środkowej Wisły oraz gatunki wymienione w I załączniku Dyrektywy Ptasiej (stwierdzone w
latach 2007 – 2017): brodziec piskliwy, dzięcioł średni, dzięcioł czarny. Możliwe jest też gniazdowanie
zimorodka i nurogęsi. Opisywany odcinek jest istotny jako miejsce lęgów ptaków szponiastych nie
będących przedmiotem ochrony. Z wyżej wymienionych powodów istotne jest zachowanie
istniejących, zwartych zadrzewień łęgowych na tym odcinku, preferowanych jako siedliska przez
powyższe gatunki.
Warszawa (dzielnica Bielany)
Na omawianym odcinku znajdują się stanowiska lęgowe następujących przedmiotów ochrony
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz gatunków wymienionych w I załączniku Dyrektywy
Ptasiej (stwierdzone w latach 2007 – 2017): dzięcioł średni, dzięcioł białoszyi, zimorodek, sieweczka
rzeczna, dziwonia, brodziec piskliwy, brzegówka, dzięcioł czarny, jarzębatka.
Plan Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły przewiduje realizację
na tym odcinku działania polegającego na wyłączeniu z wycinki drzew w miejscu gniazdowania
dzięcioła białoszyjego.
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Ryc. 21. Lokalizacja wyłączenia z wycinki drzew na stwierdzonych stanowiskach dzięcioła
białoszyjego wskazana w PZO obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (źródło: PZO obszaru
Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły).
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Ryc. 22. Lokalizacja wyłączenia z wycinki drzew na stwierdzonych stanowiskach dzięcioła
białoszyjego wskazana w PZO obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (źródło: PZO obszaru
Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły).
Odsypiska śródkorytowe w południowej części omawianego obszaru są miejscem
koncentracji ptaków migrujących, a także miejscem gniazdowania sieweczki rzecznej. W obrębie
największej wyspy w tej części koryta rzeki znajdują się dobrze wykształcone siedliska 91E0* i 3270,
a także naturalne nagromadzenie głazów polodowcowych zgromadzonych na relatywnie wysoko
wypiętrzonych warstwach iłów trzeciorzędowych w tej części koryta. Z powyższych powodów wyspa
stanowi unikalny w Warszawie zespół siedlisk i wymaga szczególnej ochrony. Z racji utrudnionego
dostępu zarówno z brzegu jak i z wody jest miejscem stosunkowo słabo penetrowanym przez ludzi.
Stosunkowo dobrze zachowane zadrzewienia łęgowe leżą w terytorium lęgowym bielika.
Niestabilizowane, urwiste skarpy stanowią ważne w obszarze projektu miejsca gniazdowania
brzegówki i zimorodka. Szczególnie ważne jest aby nie wprowadzać umocnień ani warunków do
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intensywnej penetracji urwistych skarp w celach rekreacyjnych.
Odcinek bielański jest również istotny ze względu na możliwe gniazdowanie innych ptaków
wodno-błotnych (np. łabędzia niemego w bocznych odnogach koryta), a także sów i szponiastych nie
będących przedmiotem ochrony, jest również ważnym miejscem bytowania bobra europejskiego.
Koryto rzeki na tym odcinku jest ważnym miejscem zimowania ptaków wodno-błotnych w tym
krzyżówki i bielika (w szczególności okolice kolektora młocińskiego i bielańskiego). Jednocześnie
jednym z największych zagrożeń dla obszaru projektu w tym rejonie są ewentualne dostawy
nieoczyszczonych ścieków komunalnych do koryta rzeki, pod tym względem należy też kontrolować
resztki bocznych odnóg rzeki sąsiadujące bezpośrednio z osiedlami mieszkaniowymi w celu eliminacji
tego zagrożenia z nielegalnych źródeł.

Fot.39.Siedlisko 3270 Zalewane muliste brzegi rzek (Ł. Poławski)
Warszawa (dzielnica Białołęka)
Część terenu realizacji projektu Wislawarszawska.pl zlokalizowanego w granicach dzielnicy
Białołęka objęta jest ochroną w formie rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie oraz obszaru Natura
2000 Kampinoska Dolina Wisły.
Na omawianym odcinku znajdują się stanowiska lęgowe następujących przedmiotów ochrony
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz gatunków wymienionych w I załączniku Dyrektywy
Ptasiej (stwierdzone w latach 2007 – 2017): dzięcioł średni, zimorodek, dziwonia, brodziec piskliwy,
brzegówka, dzięcioł czarny, gąsiorek. Poza obszarem Natura 2000 w Porcie Żerańskim gniazduje
mewa siwa (także brodziec piskliwy i brzegówka stwierdzone też w Kanale Żerańskim). Od 2015 roku
na sztucznych, lęgowych platformach pływających zbudowanych w ramach projektu
Wislawarszawska.pl i postawionych w basenach portowych Portu Żerańskiego i Kanału Żerańskiego
stwierdzono gniazdowanie rybitwy rzecznej i śmieszki (od 2017 r.), poza tym łabędzia niemego i
krzyżówki nie będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły).
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Fot.40. Sztuczna, pływająca platforma lęgowa w Porcie Żerańskim (Ł. Poławski)

Fot.41. Gniazdo rybitwy rzecznej na sztucznej platformie (Ł. Poławski)
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Fot.42. Gniazdo łabędzia niemego na sztucznej platformie w Kanale Żerańskim (Ł. Poławski)

Fot.43. Bączek w środkowym basenie portowym w Kanale Żerańskim (L. Iwanowski)
Na omawianym odcinku z pewnością występują następujące przedmioty ochrony obszaru
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Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły: 91E0* łęgi wierzbowe i topolowe, 3270 zalewane muliste
brzegi rzek, bóbr europejski (także Port Żerański i Kanał Żerański), wydra (także Port Żerański i Kanał
Żerański), boleń i prawdopodobnie pachnica dębowa.
Opisywany odcinek jest ważnym miejscem gniazdowania brzegówki w obszarze projektu i z
tego względu należy zachować pozbawione umocnień urwiste brzegi.
W ramach projektu wislawarszawska.pl na opisywanym odcinku rzeki umieszczono sztuczne
platformy pływające służące do gniazdowania ptakom siewkowym zarówno w korycie rzeki na
pograniczu dzielnic Bielany i Białołęka oraz poza nim (w Porcie Żerańskim i w Kanale Żerańskim).
Białołęcki odcinek obszaru projektu jest również istotny ze względu na możliwe gniazdowanie
innych ptaków szponiastych nie będących przedmiotem ochrony, jest też ważnym miejscem
bytowania bobra europejskiego. Koryto rzeki na tym odcinku jest ważnym miejscem zimowania
ptaków wodno-błotnych w tym krzyżówki i bielika (w szczególności okolice kolektora oczyszczalni
ścieków Czajka). Port Żerański i Kanał Żerański są ważnymi miejscami bytowania i odchowu młodych
dla wydry.
Należy kontrolować stan oznakowania obszarowych form ochrony przyrody, kontynuować i
wdrożyć regularne patrolowanie terenu w celu zapobieżenia swobodnej penetracji rekreacyjnej ze
szczególnym uwzględnieniem plażowiczów, spacerowiczów z psami oraz ruchu konnego, quadów,
motocykli i samochodów terenowych, zwłaszcza w rezerwacie przyrody. Zagrożenie to dotyczy także
innych przedmiotów ochrony.
Wskazane jest rozważenie objęcia obszarową formą ochrony przyrody (zespół przyrodniczokrajobrazowy, użytek ekologiczny) basenu portowego na Kanale Żerańskim, gdzie zlokalizowano
pływające platformy lęgowe w ramach projektu. W trakcie jego realizacji okazało się, że poza ptakami
gniazdującymi na platformach w basenie tym lęgnie się bączek i brodziec piskliwy, jest to stałe
miejsce występowania bobra europejskiego i wydry oraz ważne stanowisko rozrodu żab zielonych.
Okresowo stwierdzana była tam bardzo licznie salwinia pływająca. Sąsiadujące lądowe zbiorowiska
roślinności lokalnie nawiązują do siedliska ciepłolubnych muraw napiaskowych.
Aktualnie część dawnych łąk zalewowych jest koszona w ramach utrzymania trwałości
realizowanego tu wcześniej projektu pn. „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP
Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)”, który miał na celu zmniejszenie udziału nawłoci
późnej i nawłoci kanadyjskiej w zespołach roślinności oraz odtworzenie płatów siedliska łąk
selernicowych.
Łomianki
Część terenu realizacji projektu Wislawarszawska.pl zlokalizowanego w granicach gminy
Łomianki objęta jest ochroną w formie rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie oraz obszaru Natura
2000 Kampinoska Dolina Wisły. Poza miastem Łomianki w sąsiedztwie zlokalizowane są wsie:
Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy.
Na tym odcinku rzeka Wisła zachowuje w dużej mierze charakter rzeki roztokowej. Jest
jednym z ważniejszych miejsc gniazdowania ptaków w obszarze realizacji projektu. Na omawianym
odcinku znajdują się stanowiska lęgowe następujących przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000
Dolina Środkowej Wisły oraz gatunków wymienionych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej (stwierdzone
w latach 2007 – 2017): brodziec piskliwy, brzegówka, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna,
gąsiorek, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, dzięcioł średni, zimorodek, dziwonia, bączek, dzięcioł
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czarny, jarzębatka. Odcinek leży w zasięgu terytorium lęgowego bielika.
Na omawianym odcinku występują następujące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000
Kampinoska Dolina Wisły: 91E0* łęgi wierzbowe i topolowe, 3270 zalewane muliste brzegi rzek, 6430
ziołorośla nadrzeczne, bóbr europejski, boleń i prawdopodobnie także kumak nizinny, pachnica
dębowa, trzepla zielona, różanka, koza, koza złotawa, kiełb białopłetwy.
Obecnie na nieużytkowanych łąkach zalewowych poza sukcesją rodzimych drzew i krzewów,
ma miejsce ekspansja gatunków obcych, głównie inwazyjnych z rodzaju Solidago, klona
jesionolistnego i robinii akacjowej. W obrębie tego typu siedlisk odbywa lęgi gąsiorek i jarzębatka, jest
wiec wskazane zachowanie skupin i pojedynczych krzewów w obrębie koszonych łąk, a także
istniejących zbiorników wodnych mogących stanowić miejsca rozrodu kumaka nizinnego poza
granicami rezerwatu przyrody. Miejscowo występują płaty łąk selernicowych. Należy kontrolować stan
oznakowania obszarowych form ochrony przyrody, kontynuować i wdrażać regularne patrolowanie
terenu w celu ograniczenia swobodnej penetracji rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem
plażowiczów, spacerowiczów z psami oraz ruchu konnego, quadów, motocykli i samochodów
terenowych oraz wędkowania i przebywania na wyspach w nurcie rzeki (kajaki, łodzie motorowe)
przede wszystkim ze względu na gniazdujące na odsypiskach piaszczystych bezpośrednio na ziemi
ptaki siewkowe, zwłaszcza w rezerwacie przyrody. Zagrożenie to dotyczy także innych przedmiotów
ochrony. Rajdy terenowe, nielegalna i częsta penetracja przez ludzi zadrzewień łęgowych stanowi
duże zagrożenie dla bielika. Dlatego siedliska te powinny być na opisanym odcinku wyłączone z
ruchu ludzi w maksymalnym możliwym stopniu. Miejsca gdzie w przeszłości wydobywano i
składowano kruszywo z koryta rzeki znajdujące się granicach rezerwatów przyrody powinny zostać
poddane rekultywacji i renaturyzacji.
Koryto rzeki na tym odcinku jest ważnym miejscem migracji i zimowania ptaków wodnobłotnych w tym szczególnie bielika, ale też bociana czarnego, krzyżówki, czapli białej.
Jabłonna
Większość terenu realizacji projektu Wislawarszawska.pl zlokalizowanego w granicach gminy
Jabłonna objęta jest ochroną w formie rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie oraz obszaru Natura
2000 Kampinoska Dolina Wisły. Poza miastem Jabłonna w sąsiedztwie leży wieś Rajszew.
Na tym odcinku rzeka Wisła zachowuje w dużej mierze charakter rzeki roztokowej. Jest
jednym z ważniejszych miejsc gniazdowania ptaków w obszarze realizacji projektu. Znajdują się tu
stanowiska lęgowe następujących przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej
Wisły oraz gatunków wymienionych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej (stwierdzone w latach 2007 –
2017): brodziec piskliwy, brzegówka, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, gąsiorek, mewa siwa,
rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, dzięcioł średni, zimorodek, dziwonia, nurogęś, dzięcioł czarny,
jarzębatka.
Na omawianym odcinku występują następujące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000
Kampinoska Dolina Wisły: 91E0* łęgi wierzbowe i topolowe, 3270 zalewane muliste brzegi rzek, 6430
ziołorośla nadrzeczne, 3150 starorzecza, bóbr europejski, boleń, pachnica dębowa, trzepla zielona,
różanka, koza, koza złotawa, kiełb białopłetwy.
Obecnie na nieużytkowanych łąkach zalewowych poza sukcesją rodzimych drzew i krzewów,
ma miejsce ekspansja gatunków obcych, w tym z rodzaju Solidago, klona jesionolistnego i robinii
akacjowej. W obrębie tego typu siedlisk odbywa lęgi gąsiorek i jarzębatka, jest więc wskazane
zachowanie skupin i pojedynczych krzewów w obrębie koszonych łąk poza granicami rezerwatu
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przyrody. Miejscowo występują płaty inicjalnego stadium siedliska 6120* Ciepłolubne murawy
napiaskowe, które stanowią miejsca wnikania obcego gatunku krzewu – róży pomarszczonej na teren
rezerwatu przyrody. Należy kontrolować stan oznakowania obszarowych form ochrony przyrody,
kontynuować i wdrażać regularne patrolowanie terenu w celu ograniczenia swobodnej penetracji
rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem plażowiczów, spacerowiczów z psami oraz ruchu
konnego, quadów, motocykli i samochodów terenowych oraz wędkowania i przebywania na wyspach
w nurcie rzeki (kajaki, łodzie motorowe) przede wszystkim ze względu na gniazdujące na odsypiskach
piaszczystych bezpośrednio na ziemi ptaki siewkowe, zwłaszcza w rezerwacie przyrody. Dlatego
siedliska te powinny być na opisanym odcinku wyłączone z ruchu ludzi w maksymalnym możliwym
stopniu. Miejsca gdzie w przeszłości wydobywano i składowano kruszywo z koryta rzeki znajdujące
się w granicach rezerwatów przyrody powinny zostać poddane rekultywacji i renaturyzacji.
Koryto rzeki na tym odcinku jest ważnym miejscem migracji i zimowania ptaków wodnobłotnych w tym szczególnie bielika, ale też krzyżówki, czapli białej.

ZALECENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU PROJEKTU
Najistotniejszym czynnikiem sprzyjającym utrzymaniu różnorodności biologicznej w obszarze
projektu jest mozaika siedlisk charakterystyczna dla rzek o charakterze zbliżonym do naturalnego ze
zróżnicowanym stopniem antropopresji. Pomimo intensywnej regulacji koryta i silnego
zanieczyszczenia wód Wisły (szczególnie w Warszawie) na omawianym odcinku zachowały się
fragmenty gdzie rzeka nadal utrzymuje charakter roztokowy, a naturalne procesy w niej zachodzące
pozwalają utrzymać odpowiednie warunki dla populacji najważniejszych przedmiotów ochrony
obszarów Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły.
Największe kolonie ptaków siewkowych w obszarze występują w rezerwatach przyrody Wyspy
Zawadowskie i Wyspy Świderskie gdzie koryto rzeki jest najmniej uregulowane (na krótkim odcinku
brak jest nawet wału przeciwpowodziowego), a powierzchnia dostępnych dla ptaków piaszczystych
odsypisk jest na tyle duża, że nie wymaga ingerencji ze strony człowieka jeśli chodzi o zabiegi z
zakresu czynnej ochrony przyrody (nie ma potrzeby usuwania podrostu drzew i krzewów z odsypisk).
Utrzymujący się roztokowy charakter rzeki pozwolił także na powrót kolonii lęgowych do rezerwatu
przyrody Ławice Kiełpińskie. Najmniej przekształcone przez człowieka odcinki wspomagają także
zdolność samooczyszczania wód przez rzekę. W przyszłości należy dążyć do poprawy warunków
siedliskowych przez odtworzenie możliwości kształtowania koryta w sposób naturalny. Należy
rozważyć możliwość przebudowy (lub likwidacji) części budowli regulacyjnych, np. przez udrożnienie
bocznych odnóg rzeki w naturalny sposób połączonych w przeszłości z korytem Wisły oraz
izolujących dzięki temu wyspy. Dotyczy to przede wszystkim odsypisk w rezerwacie przyrody Ławice
Kiełpińskie, ale także dawnych wysp w granicach Warszawy (Bielany, Białołęka, Wawer). Pierwszy
krok w tym kierunku wykonano demontując częściowo stare budowle regulacyjne bocznej odnogi
rzeki odcinającej wyspę utworzoną w dzielnicy Praga Północ w ramach projektu Wislawarszawska.pl.
Należy także rozważyć możliwość poszerzenia obszaru międzywala, np. poprzez tworzenie polderów
na odcinkach nie zamieszkałych, poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, np. w
okolicach obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły.
W obszarze projektu bardzo ważne jest ograniczenie antropopresji w rozumieniu penetracji
rekreacyjnej terenu w miejscach występowania gatunków szczególnie wrażliwych na płoszenie i
narażonych na bezpośrednie niszczenie gniazd, np. bieliki, sieweczki. Jego realizacja powinna
polegać min. na rezygnacji z umieszczania udogodnień infrastrukturalnych oraz bezpośredniej
eliminacji ruchu pieszego i kołowego z tych obszarów. Dotyczy to przede wszystkim okolic
rezerwatów przyrody, ale także otwartych odsypisk piaszczystych, czasem przybrzeżnych zarośli
stanowiących miejsca gniazdowania ptaków siewkowych czy łęgów położonych poza tymi formami
ochrony. Jednocześnie należy rozszerzyć w miarę możliwości granice rezerwatów przyrody jeśli

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach
intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

81

pomoże to w bezpośredniej ochronie przedmiotów ochrony, np. bielika czy też mewowców. W trakcie
realizacji projektu Wislawarszawska.pl poprawiono warunki siedliskowe dla przedmiotów ochrony
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły występujących także poza jego granicami. Dotyczy to
Portu Żerańskiego i Kanału Żerańskiego, które nie są objęte ochroną obszarową. Ze względu na
walory przyrodnicze i ich rolę w lokalnym systemie przyrodniczym należy rozważyć możliwość objęcia
tych lokalizacji formą ochrony przyrody np. w postaci użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczokrajobrazowego.
Ograniczanie wpływu antropopresji na obszar można tez realizować poprzez pozostawienie
ścieżek mających charakter naturalnych wydeptów/przedeptów wyznaczonych przez użytkowanie
bezpośrednio po powierzchni gruntu bez utwardzania nawierzchni. Pozwala to na regulację liczby
osób korzystających z tego typu szlaków, zapewnia lepszy kontakt z przyrodą użytkowników oraz
ogranicza ryzyko wprowadzenia obcych gatunków, które często trafiają do środowiska naturalnego
wraz ze stosowanym do budowy ścieżek kruszywem. Dodatkowo budowane i sztucznie utwardzane
ścieżki często powodują ryzyko częstszych kolizji z drobnymi zwierzętami. Naturalne przedepty
zapewniają swobodną infiltrację gleby przez wodę lub też kształtowanie się kałuż, które są
wykorzystywane przez wiele organizmów. Ponadto wydepty piesze często umożliwiają przetrwanie
wielu gatunkom roślin, w tym związanym z zanikającymi siedliskami, np. łąk selernicowych
szczególnie w warunkach silnej presji gatunków inwazyjnych np. nawłoci późnej.
Obszar projektu stanowi fragment ważnego korytarza ekologicznego dla wielu grup
organizmów o randze międzynarodowej. Najistotniejszym problemem w jego funkcjonalności jest
przydatność dla zwierząt. Utrzymanie swobodnej możliwości wędrówki zwierząt na tym terenie jest
kluczowe. Zagadnienie to dotyczy całego zespołu zwierząt występujących nad Wisłą. Z racji
stosunkowo niewielkiej przestrzeni spowodowanej wąskim pasem lądu, najtrudniej jest utrzymać
swobodne przejścia dla największych zwierząt zamieszkujących międzywale. W Warszawie są to
ssaki kopytne takie jak sarna, dzik lub łoś. Zwierzęta te w miarę możliwości penetrują praktycznie
prawie cały obszar międzywala, także w centrum obszaru (Praga Północ, Praga Południe) gdzie w
trakcie lokalizacji obiektów służących rekreacji lub zabudowy należy pamiętać o pozostawianiu
przesmyków nie zajętych przez żadną infrastrukturę o przekroju cn. 40 m (przy średnich stanach
wody) o charakterze przejścia lądowego. Najważniejsze zagrożenia dla utrzymania jego ciągłości to:
o ogrodzenia;
o zabudowa, regulacja koryta, umacnianie brzegów;
o fragmentacja zadrzewień i zakrzaczeń;
Z przestrzeni międzywala jako korytarza ekologicznego korzysta nie tylko fauna, ale także
flora. W celu utrzymania jego funkcjonalności konieczne jest utrzymanie ciągłości poszczególnych
siedlisk co w dużym uproszczeniu oznacza zachowanie mozaiki siedliskowej wzdłuż całego biegu
Wisły w obszarze działania projektu przez utrzymanie:
o ciągu zadrzewień łęgowych;
o ciągu zarośli wierzbowych;
o łąk zalewowych;
o otwartych powierzchni piaszczystych odsypisk;
o starorzeczy, bocznych odnóg rzeki, zróżnicowania rzędnych terenu w międzywalu
powodującego przynajmniej okresowe pojawianie się wód powierzchniowych poza obrębem
koryta głównego;
W celu zapewnienia ciągłości „mozaiki” siedliskowej zaproponowano poniższy plan
utrzymania zarośli wierzbowych na centralnym odcinku obszaru projektu gdzie międzywale i
jednocześnie strefa zadrzewień łęgowych jest najwęższa (między Mostem Łazienkowskim, a Mostem
Gdańskim). Stała obecność utrzymywanych zmianowo zarośli wierzbowych na krawędzi pasa
zadrzewień oraz na brzegach zapewnia miejsca gniazdowania, odpoczynku, schronienia i żerowania
dla wielu organizmów podczas zmiennych stanów wód, jednocześnie poprawia warunki siedliskowe
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dla strefy łęgu topolowo-wierzbowego i pomaga odpowiednio ukierunkować użytkowanie rekreacyjne.

PLAN UTRZYMANIA ZAROŚLI WIERZBOWYCH

Ryc. 23. Plan utrzymania stref młodych zarośli wierzbowych

Ryc. 24. Plan utrzymania stref młodych zarośli wierzbowych

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach
intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

83

Ryc. 25. Plan utrzymania stref młodych zarośli wierzbowych
Obszar projektu z racji położenia pośród dużej aglomeracji jest poddawany ogromnej
antropopresji. Fakt ten niesie za sobą szereg konsekwencji dla tutejszego ekosystemu,
występujących w znacznie mniejszym stopniu na odcinkach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej
Wisły położonych z dala od Warszawy.
Z obiektów budowlanych mających największy wpływ na ekosystemy należy wymienić
przeprawy mostowe. Obiekty te mogą spowodować trwały zanik przedmiotów ochrony w miejscach
ich lokalizacji oraz na terenach sąsiadujących. Najbardziej wrażliwymi odcinkami obszaru projektu na
wpływ tych inwestycji są miejsca gdzie koryto rzeki wciąż utrzymuje charakter roztokowy, w tym
przede wszystkim rezerwaty przyrody.
Gęsta zabudowa i presja rekreacyjna ogranicza funkcjonowanie połączeń ekologicznych z
obszarami sąsiadującymi. Zaburzeniami powodowanymi przez infrastrukturę są min.
zanieczyszczenie wód, zanieczyszczenie świetlne, zanieczyszczenie hałasem i termiczne (np.
podgrzane wody z elektrociepłowni odprowadzane do rzeki). Są to czynniki mające duży wpływ na
ekosystem i fizjologię przedstawicieli fauny i flory. Wobec tego istotna jest minimalizacja wpływu tych
czynników przez ograniczenie spływu nieoczyszczonych ścieków w obszar miedzywala, w tym także
pochodzących z dróg i mostów (nie powinno się także stosować solenia zimą chodników i
przejazdów, z których sole drogowe mogłyby przedostać się do międzywala). Bardzo istotnym jest
ograniczenie zanieczyszczenia światłem międzywala. Oświetlenie obszaru należy ograniczyć tylko do
niezbędnych punktów i powinno ono zostać przebudowane w sposób minimalizujący jego wpływ na
przestrzeń sąsiadującą z oświetlonym punktem, w tym na niebo (tzw. smog świetlny).
W wielu miejscach obszaru projektu zalega nielegalnie składowany gruz i odpady, istnieją też
pozostałości dawnych inwestycji, w tym związanych z eksploatacją kruszywa. Pozostałości tej
działalności powinny zostać usunięte, a teren pozostawiony do naturalnej sukcesji, lecz kontrolowanej
pod kątem ograniczenia udziału gatunków obcych w odtwarzanych zbiorowiskach roślinności. Jest to
szczególnie istotne w dawnych obniżeniach terenu stanowiących okresowe, powierzchniowe zbiorniki
wodne, w tym starorzecza.
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Wpływ aglomeracji na obszar przejawia się także w obecności gatunków obcych
stwierdzonych w obszarze, w tym bardzo inwazyjnych i mających degradujący wpływ dla tutejszych
przedmiotów ochrony, które powinny być eliminowane. W obszarze projektu stwierdzono następujące
obce gatunki: klon jesionolistny Acer negundo, nawłoć późna Solidago gigantea, nawłoć kanadyjska
Solidago canadensis, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, klon srebrzysty Acer saccharinum,
jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica, dąb czerwony Quercus rubra, rdestowiec
ostrokończysty Reynoutria japonica, rdestowiec pośredni Reynoutria xbohemica, kolczurka
klapowana Echinocystis lobata, winobluszcz Parthenocissus sp., róża pomarszczona Rosa rugosa,
rzepień włoski Xanthium albinum, uczep amerykański Bidens frondosa, pomidor jadalny Solanum
lycopersicum, kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum, niecierpek drobnokwiatowy
Impatiens parviflora, czeremcha amerykańska Prunus serotina, słonecznik bulwiasty Helianthus
tuberosus, łubin trwały Lupinus polyphyllus, przymiotno białe Erigeron annuus, sit chudy Juncus
tenuis, rukiewnik wschodni Bunias orientalis, topola Populus sp., rudbekia Rudbeckia sp., morwa
biała Morus alba, orzech włoski Juglans regia, aster nowobelgijski Aster novi-belgii, aster
nowoangielski Symphyotrichum novae-angliae, żywotnik Thuja sp., Papaver sp., Centaurea sp.,
jasnota biała Lamium album, miłka orzęsiona Eragrostis pilosa, racicznica zmienna Dreissema
Polymorpha, Corbicula sp., szczeżuja chińska Sinanodonta woodiana, rak pręgowaty Orconectes
limosus, biedronka azjatycka Harmonia axyridis, karaś srebrzysty Carassius auratus, sapa Abramis
sapa, karp Cyprimus carpio, trawianka Percotus glehni, babka łysa Babka gymnotrachelus, babka
szczupła Neogobius fluviatilis, babka marmurkowata Proterorhinus marmoratus, żółw ozdobny
Trachemys scripta, żółw ostrogrzbiety Graptemys pseudogeographica, szczur wędrowny Rattus
norvegicus, piżmak Ondatra zibethicus, jenot Nyctereutes procyonides, norka amerykańska Mustela
vison, bażant Phasianus colchicus, mandarynka Aix galericulata, karolinka Aix sponsa.

Fot. 44. Samica mandarynki z pisklętami w Porcie Praskim, w 2015 roku (Ł. Poławski)
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Rozmieszczenie stanowisk obcych gatunków inwazyjnych nie zostało dobrze rozpoznane w
całym obszarze projektu i z tej przyczyny wymagane jest rozpoczęcie monitoringu w tym kierunku.
Dotychczas poza projektem Wislawarszawska.pl w ramach walki z gatunkami obcymi miasto
stołeczne Warszawa prowadziło planowe usuwanie kolona jesionolistnego Acer negundo i nawłoci
późnej Solidago gigantea w wyznaczonych miejscach obszaru projektu. Klon jesionolistny był w
szczególności usuwany z obszaru projektu na terenie dzielnic Praga Północ i Praga Południe,
natomiast nawłoć późna poza wymienionymi dzielnicami także na Siekierkach, Zawadach i Żeraniu.
Podjęcia szczegółowo zaplanowanych i przemyślanych działań zmierzających do eliminacji wymagają
pilnie poza wymienionymi gatunkami: robinia akacjowa, rdestowce, niecierpek drobnokwiatowy.
W 2012 roku Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach realizacji projektu
„Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły:
kontynuacja” przeprowadzało odłów norki amerykańskiej w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie.

Fot. 45. Norka amerykańska (źródło: wislawarszawska.pl)
W przeszłości była brana pod uwagę koncepcja ochrony części obszaru objętego realizacją
projektu w formie parku krajobrazowego oraz parku narodowego. Należy powrócić do powtórnego
rozważenia możliwości wprowadzenia na tym terenie oraz pozostałych odcinkach obszaru Natura
2000 Dolina Środkowej Wisły wymienionych form ochrony przyrody.
W całym obszarze projektu powinny zostać poddane inwentaryzacji i monitoringowi wszystkie
gatunki i siedliska objęte ochroną prawną, poza zwierzętami brakuje wiedzy na temat stanu ochrony
siedlisk i poszczególnych gatunków roślin, ale także grzybów i porostów.
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Instytucje i organizacje związane z ochroną przyrody
w obszarze projektu
Poniżej wymieniono wybrane instytucje mające bezpośrednio największy wpływ na ochronę
przyrody w obszarze projektu Wislawarszawska.pl:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym
podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną w Polsce. W jego skład weszły
dwie instytucje, które do tej pory pełniły ważną rolę w administracji terenem, na którym
realizowany jest projekt. Jest to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
W ramach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działają trzy piony.
Pion ochrony przed powodzią i suszą, do którego zadań należą w szczególności:
o

o
o
o
o
o
o
o

realizacja zadań wynikających z dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim (dyrektywa powodziowa), w tym przygotowanie projektów
planów zarządzania ryzykiem powodziowym;
prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy, w tym przygotowanie
planów przeciwdziałania skutkom suszy;
programowanie, planowanie i realizacje inwestycji w zakresie działania pionu, a także
współudział w realizacjach inwestycji pozostałych pionów;
opracowywanie i opiniowanie dokumentacji oraz dokonywanie niezbędnych uzgodnień w
ramach realizacji inwestycji;
pełnienie funkcji inwestora w zakresie realizacji inwestycji;
prowadzenie analizy w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych, w tym także
przygotowywanie planów utrzymania wód;
utrzymanie wód oraz eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych;
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
a. wydawania decyzji administracyjnych, projektów dokumentów planistycznych i aktów
prawa miejscowego dotyczących zagospodarowania przestrzennego, projektów
gminnego programu rewitalizacji, projektów decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie
terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
b. o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią,
c. o wydanie decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią, z wałów przeciwpowodziowych oraz w
odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
d. o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na wałach
przeciwpowodziowych mogących mieć wpływ na szczelność lub stabilność wałów
przeciwpowodziowych
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o

o

o
o
o
o
o
o
o

prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych
obiektów budowlanych;
prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem budowli piętrzących, w tym koordynacja
działań dotyczących finansowania państwowej służby ds. bezpieczeństwa budowli
piętrzących;
prowadzenie zimowej ochrony przeciwpowodziowej;
nadzór nad monitoringiem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i sytuacji
hydrogeologicznej;
sterowanie zbiornikami wodnymi na potrzeby ochrony przed powodzią i suszą;
prognozowanie przejścia fali powodziowej w zakresie dostępnych środków technicznych;
koordynację oraz współuczestnictwo w działaniach w sytuacjach kryzysowych związanych z
zarządzaniem ryzykiem powodziowym na potrzeby Wód Polskich;
prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem wody na potrzeby rolnictwa, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów niedoboru wody;
prowadzenie spraw związanych z niedoborem wody na potrzeby ludności i gospodarki.
Pion usług wodnych, do którego zadań należą w szczególności:

o

o

prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących udzielania zgód
wodnoprawnych, w tym przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych, wydawanie pozwoleń
wodnoprawnych, z wyłączeniem postępowań w sprawach, w których właściwe są inne piony;
prowadzenie i obsługę spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi
gospodarowaniu wodami, w tym z:
a. opłatami za usług wodne,
b. opłatami podwyższonymi,
c. należnościami za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz
urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na
śródlądowych wodach powierzchniowych,
d. opłatami za legalizację urządzeń wodnych,
e. opłatami rocznymi za oddawanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
stanowiących własność Skarbu Państwa,
f. wpływami z tytułu rozporządzania nieruchomościami niebędącymi gruntami pokrytymi
wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
g. opłatami rocznymi za oddanie w użytkowanie obwodów rybackich,
h. opłatami za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowy ryb;

o
o
o
o
o
o
o

wykonywanie kontroli gospodarowania wodami;
prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie wód i gruntów pokrytych wodami
oraz dysponowanie pozostałymi nieruchomościami;
współpracę z właściwymi organami w zakresie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym
znaczeniu transportowym;
prowadzenie spraw związanych z turystycznym wykorzystywaniem wód, w tym z drogami
wodnymi administrowanymi przez Wody Polskie;
prowadzenie spraw dotyczących gospodarki rybackiej;
prowadzenie spraw związanych z hydroenergetyką, w zakresie elektrowni wodnych
stanowiących własność Skarbu Państwa i innych podmiotów;
prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Wód Polskich;
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o
o

bieżącą współpracę z użytkownikami wód, w tym z: zakładami, jednostkami samorządu
terytorialnego, podmiotami korzystającymi z usług wodnych, spółkami wodnymi;
prowadzenie szkoleń dla użytkowników wód.
Pion zarządzania środowiskiem wodnym, do którego zadań należą w szczególności:

o

o
o

o

o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

realizacja zadań związanych z wdrażaniem dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna), w tym
przygotowanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
koordynacja realizacji dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
(dyrektywa ściekowa) oraz uzgadnianie wyznaczania aglomeracji;
współpraca w zakresie monitoringu wód wymaganego przez ramową dyrektywę wodną oraz
w zakresie oceny stanu jednolitych części wód, w tym z właściwymi organami realizującymi te
zadania;
współpraca w realizacji zadań wynikających z dyrektywy 2008/56/WE ustanawiającej ramy
działań wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie
strategii morskiej);
współpraca w zakresie dyrektywy 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed azotanami
pochodzenia rolniczego (dyrektywa azotanowa);
prowadzenie postępowań w zakresie wydawania ocen wodnoprawnych;
,,
prowadzenie spraw związanych z obszarami „Natura 2000 / w tym także zarządzanie
obszarami chronionymi oraz identyfikacja ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację
zasobów wodnych i planowanie przedsięwzięć związanych z ich odbudową;
prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem jednolitymi częściami wód powierzchniowych
i jednolitymi częściami wód podziemnych, w tym koordynacja i realizacja zadań mających
służyć osiągnięciu wskazanych celów;
prowadzenie spraw z zakresu opiniowania i realizacji zamierzeń dotyczących ochrony
przyrodniczych walorów środowiska wodnego;
planowanie i analiza przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych
przez eksploatację zasobów wodnych;
weryfikacja wpływu istniejących urządzeń wodnych i udzielonych zgód wodnoprawnych na
warunki bytowania i wędrówki gatunków zwierząt wodnych;
sporządzanie wykazu inwestycji oraz działań, które mogą spowodować nieosiągnięcie
dobrego stanu wód lub pogorszenie dobrego stanu wód;
współpraca z innymi pionami w zakresie uwarunkowań przyrodniczych podejmowanych
przedsięwzięć;
opracowywanie i opiniowanie ocen oddziaływania na środowisko i współpraca w tym zakresie
z właściwymi podmiotami;
współpraca z organami ochrony środowiska;
prowadzenie dialogu z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami wędkarskimi;
koordynacja działań państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) oraz państwowej służby
hydrologiczno-meteorologicznej (PSHM);
prowadzenie Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW);
prowadzenie inwestycji w zakresie działania pionu.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie i Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie jest organem niezespolonej
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administracji rządowej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ w
Warszawie) została powołana 15 listopada 2008 roku na mocy ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Funkcję organu
wyższego stopnia w stosunku do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska pełni
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który powołuje i odwołuje regionalnych dyrektorów
wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw.
Do najważniejszych zadań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie należy:
o

wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niektórych inwestycji np.:
autostrad, linii kolejowych, lotnisk użytku publicznego, gazociągów, inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych) oraz dla inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych;

o

uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko;

o

wydawanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć
na środowisko;

o

wydawanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oraz uzgadnianie warunków
realizacji przedsięwzięć w stosunku do obszarów Natura 2000;

o

ustalanie warunków prowadzenia prac zmieniających stosunki wodne na terenach o
szczególnych wartościach przyrodniczych;

o

uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu tj. decyzji o
warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w
odniesieniu do obszarów objętych ochroną (z wyjątkiem parków narodowych);

o

wydawanie opinii i uzgodnień w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

o

zarządzanie i nadzór nad obszarami Natura 2000;

o

sporządzanie dokumentów planistycznych dla rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000;

o

ochrona gatunkowa;

o

tworzenie i likwidacja rezerwatów przyrody oraz nadzór nad nimi;

o

prowadzenie działań mających na celu zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawę;

o

prowadzenie działań z zakresu zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych;

o

udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

o

wycena i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną
gatunkową;
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powstała na mocy ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jako organ nadrzędny
odpowiada bezpośrednio za wydawanie wybranych zezwoleń w obszarze realizacji projektu,
w tym m.in.:
o

o odstępstwach od zakazów na terenie rezerwatów przyrody;

o

dotyczących hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę
meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków objętych ochroną
gatunkową i innych;
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej realizuje kompetencje Dyrektora Urzędu wynikające z ustawy z
dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Do właściwości Dyrektora Urzędu Żeglugi
Śródlądowej w Warszawie należy :

o

nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej;

o

przeprowadzenie inspekcji statków;

o

weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglugowym;

o

kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych ,
w portach, przystaniach i zimowiskach;

o

kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad
wodami i wejść do portów,

o

przeprowadzenie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,

o

kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi
dokumentami;

o

kontrola obcych statków w zakresie zgodności wykonywanych przewozów z postanowieniami
umów międzynarodowych oraz pozwoleń na te przewozy;

o

współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska,
ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadań obronnych i zadań o charakterze
niemilitarnym, w szczególności zapobiegania aktom terroru i likwidacji ich skutków;
Jednostki samorządu terytorialnego
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką
samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, przy
pomocy której zarząd i marszałek województwa wykonują swoje zadania i kompetencje
niezastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Został utworzony 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 27 ustawy z dnia 13 października 1998
r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.
872 ze zm.). Do zadań samorządu województwa leżących w kompetencjach marszałka lub
zarządu i realizowanych przy pomocy urzędu marszałkowskiego należą w szczególności
sprawy z zakresu: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i modernizacji
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terenów wiejskich, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
drogownictwa i transportu, sportu i turystyki. Ponadto samorząd województwa realizuje
zadania w zakresie: promocji województwa i współpracy zagranicznej, rozwoju regionalnego,
a także obronności i bezpieczeństwa publicznego, kontroli finansowej i audytu wewnętrznego
oraz od 2004 roku zadania dotyczące absorpcji funduszy europejskich.
Wojewoda i marszałek województwa są organami ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
W obszarze projektu kompetencje Marszałka Województwa związane są w szczególności z
Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz ochroną zwierząt należących do
gatunków łownych.
Wojewoda i marszałek województwa wykonują także inne zadania związane z ochroną
przyrody i krajobrazu w obszarze projektu określone min. w ustawie o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004 r., ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r., ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., ustawie o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r.,
ustawie prawo łowieckie z dnia 13 października 1995r..
Władze powiatów, miast, gmin
Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta są organami ochrony przyrody w rozumieniu
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Ochrona terenu realizacji projektu
powinna znajdować odzwierciedlenie w zakresie polityki strategii i gospodarki przestrzennej
prowadzonych przez te jednostki. Obszar realizacji projektu leży w granicach następujących
powiatów:


powiat Warszawa



powiat legionowski



powiat warszawski zachodni



powiat piaseczyński



powiat otwocki
Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta są organami właściwymi do wydawania decyzji
środowiskowych w przypadkach wyszczególnionych w Ustawie o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r.. Ponadto wójt, burmistrz i
prezydent miasta są organami odpowiedzialnymi za wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew
i krzewów z nieruchomości w zakresie określonym w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r.
Obszar, na którym realizowano działania projektu Wislawarszawska.pl leży w granicach gmin
i miast: Warszawa, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Jabłonna, Józefów, Otwock i Karczew.
W kompetencjach władz gmin leży ustanawianie następujących form ochrony przyrody:
pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-
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krajobrazowy.
Prezydent m.st. Warszawy jest organem wykonawczym miasta - wykonuje należące do jego
kompetencji gminne i powiatowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, w tym zadania wynikające ze stołecznego charakteru m.st. Warszawy oraz zadania
wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. Prezydent
wykonuje funkcje określone w przepisach prawa dla starosty oraz zarządu powiatu, ze
względu na fakt, iż Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu.
Dzielnice są jednostkami pomocniczymi m.st. Warszawy. Organami wykonawczymi w
dzielnicach są zarządy dzielnic, a organami stanowiącymi i kontrolnymi - rady dzielnic. Urząd
dzielnicy stanowi organizacyjnie wyodrębnioną część Urzędu m.st. Warszawy właściwą dla
dzielnicy m.st. Warszawy, z siedzibą na terenie tej dzielnicy. Pracami urzędu dzielnicy kieruje
burmistrz. W dzielnicach funkcjonują jednostki niższego rzędu (rady osiedli, samorządy
mieszkańców) jako jednostki pomocnicze.
Jednostkami bezpośrednio administrującymi gruntami miejskimi oraz przekazanymi miastu
stołecznemu w zarządzanie w obszarze projektu są w zależności od gruntu lub infrastruktury:


Zarząd Zieleni m.st. Warszawy



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.



urzędy dzielnic, w których granicach leżą wybrane grunty



Zarząd Dróg Miejskich



Lasy Miejskie Warszawa
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta
są organami upoważnionymi do wydawania decyzji nakazujących do usuwania odpadów z
miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.
W gminach, na terenie których realizowany jest projekt działają straże miejskie (zgodnie z
ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r). Straż wykonuje zadania w zakresie
ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. W Warszawie
w ramach Straży Miejskiej utworzono dodatkowo Oddział Ochrony Środowiska oraz
wyspecjalizowaną w interwencjach dot. ochrony zwierząt i środowiska jednostkę tzw.
Ekopatrol.
Niektóre fragmenty terenu i elementy infrastruktury na warszawskim odcinku obszaru
projektu są zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A.
Wójt, burmistrz, albo prezydent miasta wykonuje także inne zadania związane z ochroną
przyrody i krajobrazu w obszarze projektu określone min. w ustawie o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004 r., ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r., ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r..
Polskie Koleje Państwowe i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
PKP i GDDKiA zarządzają w określony sposób wybranymi przeprawami mostowymi

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach
intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

93

znajdującymi się w obszarze realizacji projektu.
Policja
Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Do Zadań policji należy min.:
o

ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te
dobra;

o

ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach
publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu
drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

o

inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
Od 1 stycznia 2004 roku działa na terenie objętym realizacją projektu Wislawarszawska.pl
Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie. Główne zadania policjantów to dbanie o
bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, a w szczególności dzieci oraz niesienie
pomocy tonącym, pilnowanie przepisów prawa wodnego i żeglugi, ochrona środowiska i
zwierząt, łapanie kłusowników.
Policja jest instytucją, od której w największej mierze zależy egzekucja przepisów związanych
np. z rezerwatami przyrody i tym samym w sposób znaczący powinna wpływać na
ograniczenie antropopresji powodowanej przez rekreację w miejscach najbardziej wrażliwych.
Polski Związek Łowiecki
Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła
łowieckie. Działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. "Prawo
łowieckie". Do zadań Zrzeszenia, zgodnie ze statutem, należy głównie prowadzenie
gospodarki łowieckiej, troska o rozwój łowiectwa, współpraca z administracją rządową i
samorządową w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenie działalności
wydawniczej i wystawienniczej. Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej są prowadzone w
wybranych lokalizacjach na terenie realizacji projektu.
Polski Związek Wędkarski
Opisywany odcinek rzeki Wisły leży w obwodzie rybackim nr 3 użytkowanym i zarybianym
przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego.
Państwowa Straż Rybacka
Państwowa Straż Rybacka z Warszawy opiekuje się wodami Województwa Mazowieckiego.
Do zakresu działania Państwowej Straży Rybackiej należy:

o

kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej
podstawie oraz decyzji i zarządzeń administracyjnych w sprawach rybactwa śródlądowego,
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o

nadzór działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,

o

współdziałanie z Policją, Strażą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi
jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa
rybackiego i ochrony wód oraz ochrony przyrody i przestrzegania prawa w tym zakresie,

o

współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych województw,

o

współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony dzierżawionych wód,

o

prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia przestępstw i wykroczeń naruszających
przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym i ochronie przyrody.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

o

kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089) w
zakresie:

o

przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

o

przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania
zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan
środowiska,

o

przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym
stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków
żeglugi śródlądowej,

o

eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

o

przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,

o

przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

o

postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z niektórymi
fluorowanymi gazami cieplarnianymi, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o
substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 oraz z 2016 r. poz. 1579, 1948), oraz z produktami,
urządzeniami i systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi te
substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, z wyłączeniem systemów ochrony
przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te substancje,

o

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i
organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.806), w zakresie
wymagań określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej albo w
zgodach na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do
środowiska w zakresie postępowania z odpadami, w tym powstającymi podczas zamkniętego
użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz po zakończeniu zamierzonego
uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska,
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o

przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

o

przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem
przepisów art. 37 i 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. poz. 1688),

o

przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przestrzegania przez
sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1,
art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803);

o

kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289);

o

prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności:

o

opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska,

o

koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

o

gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego
monitoringu środowiska,

o

przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu środowiska,

o

opracowywanie raportów o stanie środowiska,

o

udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym koordynacja
współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej
Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE
L 126 z 21.05.2009, str. 13);

o

podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań
związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;

o

przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich
skutków;

o

wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania
i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń;

o

wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961,1250, 1579,
1936 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 820);

o

udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;

o

wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;
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o

wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu
odpadów;

o

wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136, z 2014 r. poz. 1101 oraz z 2016 r., poz. 1579);

o

kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie
zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących
ochrony środowiska;

o

wykonywanie zadań z zakresu:

o

ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 1203 oraz z 2016 r., poz. 2003),

o

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z
30.12.2006, str. 1, z późn. zm.),

o

rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.),

o

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008
r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE L 204 z
31.07.2008, str. 1, z późn. zm.),

o

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i
uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)

o

- w zakresie zagrożeń dla środowiska;

o

wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów
wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010, str.
23);

o

wykonywanie zadań dotyczących przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ustawy
z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 568, 1089) w zakresie emisji gazów cieplarnianych objętych
systemem oraz szacowanie wielkości emisji gazów cieplarnianych z instalacji lub z operacji
lotniczej, o którym mowa w art. 87 ust. 4 i art. 88 ust. 1 tej ustawy;

o

przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
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o

wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących w
środowisku;

o

prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych;

o

prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych;

o

współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania
i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu
terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;

o

wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121);

o

wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów
genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz.U. poz. 1340) oraz wynikających z
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami
wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz
uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów
(Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 59) i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/1866 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 w odniesieniu do rejestru
kolekcji monitorowania zgodności użytkowników i najlepszych praktyk (Dz. Urz. UE L 275 z
20.10.2015, str. 4);

o

wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Do zadań WIOŚ w Warszawie należy w szczególności:
1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
ochrony środowiska w zakresie:
o

przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

o

przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz
przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości
emisji i jej wpływu na stan środowiska,

o

przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym
stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników
statków żeglugi śródlądowej,

o

eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

o

przestrzegania przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

o

przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

o

postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa w
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ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową, oraz z produktami,
urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
o

przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem
kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie
zmodyfikowanymi,

o

przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

o

przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

o

przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach,

2) prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności:
o

opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska,

o

koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

o

gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego
monitoringu środowiska, w tym prowadzenie baz danych systemu informatycznego
Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet",

o

przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu
środowiska,

o

opracowywanie raportów o stanie środowiska,

o

udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska;

3) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań
związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich
skutków;
5) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczeń;
6) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko;
7) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;
8) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;
9) wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu
odpadów;
10) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy o odpadach wydobywczych;
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11) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających
ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań
dotyczących ochrony środowiska;
12) wykonywanie zadań z zakresu przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach, w tym rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady wymienionych w
ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zagrożeń dla środowiska;
13) weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w przepisach ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji;
14) wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii
występujących w środowisku;
15) prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych;
16) prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych;
17) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami
samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
18) kontrola gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
19) wykonywanie innych zadań, określonych w odrębnych przepisach.
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