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Niniejszy podręcznik dobrych praktyk jest wynikiem trzyletnich interdyscyplinarnych badań 

prowadzonych w ramach programu „Zarządzanie kryzysowe obszarem Natura 2000 w warunkach 

powodzi na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły (km 254+000 - 307+000)”, realizowanego przez 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dzięki wsparciu finansowemu funduszy 

EOG, przy współudziale pracowników Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie oraz 

doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w 

Krakowie. 

Bezpośrednim impulsem do podjęcia tego projektu były intensywne wnioski lokalnych 

samorządów z rejonu objętego katastrofalną powodzią w 2010 r., dotyczące zarówno potrzeby 

podjęcia badań hydrologicznych, jak i dotyczące likwidacji rezerwatu przyrody "Wisła pod 

Zawichostem", oskarżanego o powodowanie zagrożenia powodziowego. Szczególnie intensywny 

obszar konfliktu między lokalnymi mieszkańcami a ogólnopolskimi organizacjami ochroniarskimi 

dotyczył występowania rybitw białoczelnej i rzecznej, których lęgowiska i ich ochrona, 

szczególnie wysp "czopujących" koryto w ramach w/w rezerwatu miały stanowić przyczynę 

powodzi w 2010 r. Również wiele drobnych inicjatyw gospodarczych było blokowanych na etapie 

przyznawania koncesji ze względu na zasadę ostrożności i brak realnych podstaw naukowych do 

wnioskowania o szkodliwości tego rodzaju przedsięwzięć dla ptaków. W rejonie Wisły w 

okolicach Sandomierza nasilał się oczywisty konflikt dotyczący ochrony przeciwpowodziowej i 

ochrony przyrody, równocześnie nikt nie dysponował mocnymi naukowymi danymi 

umożliwiającymi rozwiązanie konfliktu wokół zarządzania korytem Wisły - brak było 

szczegółowych danych o morfologii, występowaniu rzadkich siedlisk i gatunków zwierząt 

będących przedmiotem ochrony na terenie rezerwatu i obszarów Natura 2000. 

Ze względu na aplikacyjny charakter tej pozycji ogranicza się ona do przedstawienie 

najważniejszych wyników badań bez omawiania szczegółów metodycznych typowego dla 

opracowań naukowych. Zaprezentowane wnioski aplikacyjne mają charakter "dobrych praktyk" 

czyli wskazówek i zaleceń, których zastosowanie w konkretnych lokalizacjach wymaga 

przygotowania projektów technicznych opartych o pomiary szczegółowych parametrów na tych 

terenach.  
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1.1. Wprowadzenie ogólne do problemu 

Ostoje "Europejskiej Sieci  Ekologicznej NATURA 2000" są formą obszarowej ochrony 

przyrody wprowadzoną do polskiego prawodawstwa stosunkowo niedawno bo w 2004 r (Ustawa 

o ochronie przyrody). Z tego powodu, między innymi, wciąż związane jest z "Naturą" szereg 

nieporozumień, występujących pomimo intensywnych działań promocyjnych i edukacyjnych. 

Dlatego na początku omawiania dobrych praktyk konieczne jest przypomnienie podstawowych 

informacji, o których trzeba pamiętać na wszystkich etapach zarządzania takimi ternami. 

Przede wszystkim należy pamiętać, że ostoje tworzy się zawsze w celu ochrony konkretnych 

gatunków lub siedlisk z list stanowiących załączniki do dwu unijnych dyrektyw: "Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa" oraz "Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory" nazywanych potocznie "dyrektywą ptasią" i "dyrektywą 

habitatową".   Obszary takie mają zapewnić ochronę reprezentatywnej, z poziomu całej 

wspólnoty europejskiej, części występujących w Polsce  siedlisk i gatunków, aby w skali całej unii 

tworzyły tzw. Zieloną Infrastrukturę. Natura 2000 nie jest zatem jeszcze jednym narzędziem 

prowadzenia ochrony gatunkowej, ale ma na celu stworzenie europejskiej sieci obszarów 

przyrodniczo cennych w odniesieniu do konkretnych gatunków i siedlisk. Takie podejście 

powoduje, że zdecydowanie mniejszą wagę przykłada się na tych terenach do kwestii ogólnej 

bioróżnorodności czy występowania innych, nawet bardzo wybitnych z lokalnego punktu 

widzenia, walorów przyrodniczych.  Obszary Natura 2000 są skoncentrowanie na konkretnych  – 

wskazanych w dokumencie powołującym ostoję - gatunkach i siedliskach, nawet jeżeli występują 

tam inne cenne gatunki, ich ochrona z punktu widzenia sieci albo zachodzi na innych obszarach 

(np. bocian czy wydra, pomimo tego, że występują prawie w każdej ostoi Natura 2000, nie w 

każdej z nich jest przedmiotem ochrony na tym obszarze), albo w ogóle nie jest przedmiotem 

zainteresowania sieci, ponieważ reprezentatywna część jest już chroniona na innych obszarach.  

Znalazło to również odbicie w szczegółach reżimu ochronnego - Obszary Natura 2000 to nie 

rezerwaty, ale obszary zrównoważonego współistnienia walorów przyrodniczych, chronionych 

dyrektywami, i człowieka. Warunkiem jest jednak utrzymanie we właściwym stanie ochrony 

gatunków i siedlisk, dla których utworzono obszar. 
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W przypadku innych obszarów chronionych ustawodawca określił listę zakazów obowiązujących 

(z możliwością odstąpienia od nich) na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody (art 

15.1 ustawy) oraz takie, które mogą być wprowadzone w parkach krajobrazowych (art 17.1 

ustawy) lub obszarach chronionego krajobrazu (art. 24.1 ustawy). Podejście do ostoi Natura 2000, 

jest inne: nie ma dla nich przewidzianej zawczasu, zamkniętej listy zakazów, a ustawodawca 

ograniczył się do zaleceń o wysokim stopniu ogólności: 

Art. 33. 1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z 

innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w 

szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000 lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Przyjęcie takiego, otwartego podejścia związane jest z bardzo zróżnicowanymi lokalnymi 

uwarunkowaniami odpowiadającymi za występowanie na danym terenie przedmiotów ochrony. 

Należy bowiem pamiętać, że niekiedy obecność gatunków lub siedlisk uwzględnionych w 

załącznikach do dyrektyw, stanowiących podstawę tworzenia sieci NATURA 2000, związana jest 

z prowadzeniem określonych działań z zakresu rolnictwa, leśnictwa czy innych form 

gospodarowania.  Zatem ustanowienie predefiniowanej listy zakazów i nakazów - tak jak to jest w 

przypadku innych form ochrony - mogłoby doprowadzić do pogorszenia stanu ochroanianych na 

danym terenie gatunków lub siedlisk.  

Trzeba też jednak pamiętać, że ogólnikowy charakter uregulowań prawnych nakłada na 

zarządzających obszarem ostoi Natura 2000 obowiązek precyzyjnego rozpoznania mechanizmów 

odpowiedzialnych za występowania na jego terenie wskazanych gatunków i siedlisk, gdyż 

dopuszczenie do pogorszenia stanu ochrony gatunków lub siedlisk nie tylko jest złamaniem jego 

ustawowego obowiązku, ale także może się wiązać z poważnymi konsekwencjami wynikającymi z 

ustaleń prawa wspólnotowego, włącznie z dotkliwymi karami finansowymi. 
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Oczywiście stan chronionych obiektów nie jest w ostoi NATURA 2000 wartością absolutną. W 

przypadku działań służących realizacji ważnego interesu społecznego (np. bezpieczeństwa 

publicznego), zarówno prawo wspólnotowe, jak i polskie ustawodawstwo dopuszcza działania 

mogące doprowadzić do pogorszenia stanu ochrony gatunków i siedlisk. Problem ten 

doprecyzowany jest przez art 34 ustawy "o ochronie przyrody": 

1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze 

społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić 

na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 

2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniając wykonanie 

kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego 

funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.  

2. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie, o 

którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu:  

1) ochrony zdrowia i życia ludzi;  

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;  

3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego 

4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji 

Europejskiej. 

Należ zwrócić uwagę, że wspomniane działania mogą być podjęte jedynie w przypadku braku 

alternatywnych metod realizacji wspomnianych celów, a ich skutki muszą zostać 

zminimalizowane przez wykonanie obligatoryjnych kompensacji przyrodniczych.  Ważnym 

ograniczeniem jest także to, że działania nie związane z ogólną poprawą stanu środowiska 

przyrodniczego oraz bezpieczeństwa publicznego wymagają przeprowadzenia konsultacji z 

Komisją Europejską.  

W odniesieniu do  doliny Wisły warto podkreślić, że duża część tej doliny jest chroniona 

dyrektywą siedliskową, gdzie chronione są siedliska: lasy łęgowe czy starorrzecza. Ważne jest tutaj 

pojęcie integralności siedliska. Wbrew temu co sie powszechnie uważa, nie chodzi tutaj o 

utrzymanie ciągłości siedlisk w przestrzeni (w przypadku starorzeczy sa one z ze swojej natury 

nieciągłe). Nieporozumienie wynika ze złego rozumienia słowa "integralność" (ang. integrity), 
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które w tym wypadku należy tłumaczyć jako poprawne funkcjonowanie. Takie podejście do 

ochrony siedlisk nakłada jednak konieczność szerszego spojrzenia w skali przestrzennej na 

warunki zachowania siedliska i na probemy związane z zarządzaniem środowiskiem w dużej skali 

przestrzennej. 

1. Walory przyrodnicze Wisły oraz czynniki je kształtujące. 

1.1. Opis stanu obecnego. 

 Wisła w swoim środkowym biegu, mimo, że przepływa przez gęsto zaludnione tereny, o 

bardzo długiej tradycji osiedleńczej i przez kilka wieków stanowiła ważną linię komunikacyjną, w 

dużym stopniu zachowała charakter w miarę naturalnej rzeki nizinnej naturalnej. Stan ten jest 

swego rodzaju ewenementem na skalę europejską, gdyż większość dużych rzek naszego 

kontynentu poddano w drugiej połowie XIX wieku procesom regulacji, które doprowadziły nie 

tylko do daleko posuniętych zmian charakterystyk przepływu ale odbiły się również na sposobie 

zagospodarowania ich bezpośredniego otoczenia.  

Unikatowy charakter Wisły znalazł odzwierciedlenie w "Paneuropejskiej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej", w której  Dolinę Wisły zaliczono do 10 systemów 

rzek Europy, o priorytecie  ochrony naturalnych walorów.  

Na omawianym terenie znajdują się dwie ostoje NATURA 2000 "Przełom Wisły w Małopolsce" 

(PLH 060045) oraz "Małopolski Przełom Wisły: (PLB 140006) 
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Należy jednak pamiętać, że znaczenie omawianego obszaru nie jest takie samo dla wszystkich 

występujących na nim siedlisk i gatunków wymienionych w dokumentach związanych z Natura 

2000. Co więcej zachowania różnych walorów wymaga niekiedy wykluczających się działań. 

W tej sytuacji konieczne jest określenie dla danej ostoi priorytetów niektórych gatunków i siedlisk. 

Robi się to w oparciu o szereg kryteriów opisujących nie tylko stan zachowania siedliska lub 

gatunku na terenie ostoi, ale przede wszystkim to jakie jest znaczenie danej ostoi dla zachowania 

całości siedliska czy ogólnej  populacji gatunku. Upraszczając można to sprowadzić do określenia 

czy rozpatrywana ostoja ma dla danego waloru znaczenie na poziomie ogólno wspólnotowym, 

regionalnym, krajowym czy lokalnym. Kolejnym ważnym kryterium określającym podejście do 

danego waloru przyrodniczego w planowaniu zarządzania obszarem NATURA 2000  to czy (a 

jeżeli tak to w jaki sposób) działania - lub zaniechanie działań - służące jego zachowaniu 

wpływają na inne walory przyrodnicze lub wartości kulturowe czy  społeczne.  

W tym ostatnim aspekcie odnośnie do ostoi związanych z rzekami czy zbiornikami wodnymi 

szczególnie ważne są kwestie związane z bezpieczeństwem hydrologicznym - głównie 

przeciwpowodziowym. W ostatnich kilku dekadach problem tez jest szczególnie widoczny z 

powodu zmian charakterystyk przepływu związanych najprawdopodobniej z długofalowymi 

zmianami klimatu oraz zmianami zmazanymi z zagospodarowaniem zlewni. 

Znalazło to odbicie we wnioskach lokalnych samorządów z rejonu środkowej Wisły dotyczących 

likwidacji rez. "Wisła pod Zawichostem", chroniącego głównie lęgowiska rybitw1. We wniosku 

Starosty Stalowolskiego wniosek dot. likwidacji rezerwatu uzasadnia się głównie obowiązującym 

na terenie rezerwatu zakazami, które skutkują wzrostem zagrożenia powodziowego, 

spowodowanego: 

                                                             
1 Pismo Wicestarosty Stalowowolskiego Mariusza Sołtysa (pismo OZK.0012.6.2011.VII) w sprawie anulowania 

lub wycofania rozporządzenia dotyczącego utworzenia w/w rezerwatu z dn. 20.01.2012 do RDOŚ Rzeszów w 

sprawie likwidacji w/w rezerwatu, z powołaniem na opinię Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Powiatu Stalowowolskiego. 

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Lecha Kotkowskiego (WPN.6200.6.2012.GR) na 

pismo w/w pod nr 1. 

Pismo wójta gminy Dwikozy mgr inż. Marka Łukaszka (znak: OŚR.0717/04/11) z dn. 20.01.2011 do RDOŚ 

Kielce w sprawie likwidacji w/w rezerwatu, z odnośną dokumentacją fotograficzną. 

Pismo burmistrza miasta i gminy Zawichost mgr Tomasza Siwka (GKiMZNiI.II.6120.1.2011) z dn. 31.05.2011 

br. do RDOŚ Kielce w sprawie zasadności utworzenia w/w rezerwatu. 
Odpowiedź Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, mgr inż. Jarosława Pajdaka 

(WPN.I.6200.2.2011.PM) na pismo w/w pod nr 1. 

Opinia dr Tadeusza Zająca z IOP PAN w w/w sprawie. 
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1. brakiem możliwości wycinki drzew i krzewów z międzywala, co powoduje obniżenie 

przepływu i piętrzenie wód w czasie stanów wysokich 

2. zmniejszeniem przepustowości koryta spowodowanym brakiem możliwości usuwania osadów 

rzecznych. 

Problem polega jednak na tym, że populacje rybitwy białoczelnej zajmujące ten rezerwat należą 

do najcenniejszych w Europie, zaś łęgi porastające międzywale to siedlisko priorytetowe dla Unii 

Europejskiej. Poniżej krótko omówiono przedmioty ochrony na tych obszarach. 

1.1.1  Lasy łęgowe (kod 91E0) wymienione w Załączniku I do Dyrektywy siedliskowej 

 Siedlisko to obejmuje łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe odpowiadające w 

klasyfikacji fitosocjologicznej łęgom z klasy Querco-Fagetea, rzędu Fagetalia sylvaticae, związku Alno-

Ulmion i podzwiązku Alnenion glutinoso-incanae oraz łęgi z klasy Salicetea purpureae, rzędu Salicetalia 

purpureae, a także - nie występujące na terenie opracowania - lasy olsowe obszarów źródliskowych 

z klasy Alnetea glutinosae. 

 Zbiorowiska te wykształcaj się na glebach pobagiennych i napływowo aluwialnych o 

wysokim poziomie wód gruntowych. Zwykle są one okresowo zalewane wodami rzecznymi, o 

wysokim poziomie wód gruntowych, jednak nie jest to warunkiem koniecznym, gdyż mogą się 

także tworzyć na obszarach niezalewanych, pozostających jednak pod wpływem ruchu wód 

gruntowych. 

 Na omawianym terenie zbiorowiska te są zwykle silnie przekształcone lub wręcz 

zdegradowane — w dokumencie SDF ich powierzchnię względną, stan zachowania oraz ogólną 

ocenę określono jako "C" czyli "znaczącą". Jednak lokalnie występują tu płaty, które we 

wszystkich kryteriach oceniono jako "A" czyli "doskonałą".   

Ich kluczowe znaczenie dla omawianego obszaru wynika z dwu zasadniczych przyczyn. Pierwszą 

jest to, że tworzą one siedlisko (w znaczeniu ekologicznym) dla szeregu występujacych na terenie 

ostoi ptaków, ssaków i płazów. Druga to fakt, że duża ich część występuje w obszarze tzw 

"międzywala" przez co wpływają na parametry wezbrań katastrofalnych. W związku z tym, 

istnieje nacisk ze strony społeczności lokalnych na prowadzenie w tych siedliskach intensywnych 

wycinek mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Właśnie wycinki stanowią jeden z ważniejszych zagrożeń dla tego zbiorowiska. Drugim jest 

zatrzymanie procesów madotwórczych - przede wszystkim okresowego zalewania. Jest to zwykle 
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skutek prac związanych z regulacją przepływu w korycie prowadzonych w ramach pracf 

utrzymaniowych. 

 

1.1.2 Muliste, okresowo zalewane brzegi rzek (kod 3270) wymienione w Załączniku I 

Dyrektywy Siedliskowej. 

Siedlisko to tworzy  wybitnie pionierska roślinność namulanych mad strefy przykorytowej i 

niższych położeń terasy zalewowej rzek. Ze względu na wykształcanie się w strefie dynamicznych 

zmian cech biotopu ich pozycja fitosocjologiczna bywa nie do końca jasna. Na omawianym 

terenie można je zaliczyć można do dwóch typów zbiorowisk:   

— Zespołów rzepienia wodnego Xanthio riparii-Chenopodietum oraz oraz rdestu Britingera Polygono 

brittingeri-Chenopodietum rubrii.  tworzą go m. in. rdest szczawiolistny Polygonum lapatifolium, rdest 

plamisty Polygonum persicaria, rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia, uczep trójlistkowy Bidens 

tripartita i komosa siwa Chenopodium glaucum. 

— Zespołu cibory brunatnej  Junco – Cyperetum fuscii tworzonego  głównie przez drobne rośliny 

jednoroczne: babka wielonasienna Plantago intermedia, szarota błotna Gnaphalium uliginosum, 

pięciornik niski Potentilla supina oraz sit dwudzielny Juncus bufonius. 

Na badanym obszarze przy sporządzaniu SDF siedliska te we wszystkich kategoriach uzyskały 

ocenę "Doskonałą" (A). Ta wysoka ocena była jedną z przyczyn zaliczenia tego siedliska do 

kluczowych walorów omawianego terenu. Drugą jest fakt, że siedlisko to jest bardzo wrażliwe na 

skutki wszelkiego rodzaju działań hydrotechnicznych – szczególnie umocnienia brzegów i 

regulacji przepływu.  

1.1.3.  Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion 

i  Potamion. (kod 3150) wymienione z załączniku I do dyrektywy habitatowej.  

 Siedlisko to obejmuje naturalne zbiorniki wodne o różnym pochodzeniu i powierzchni 

zwykle poniżej 1 ha. Zwykle są one oddzielone od koryta, przy czym następuje w nich okresowa 

wymiana wody.  Wynika to z ich fluwialnej genezy oraz tego, że rzeka główna jest zwykle dla nich 

jedynym źródłem zasilania powierzchniowego. Jednocześnie - ze względu na częste położenie na 

terasie zalewowej  - często podlegają one przemodelowaniu przez silne wezbrania. Towarzyszące 

tym zbiornikom zbiorowiska roślinne, zwykle przypominają szatę szuwarową nizinnych jezior, od 

http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Nymphaeion.htm
http://www.atlas-roslin.pl/zbiorowiska/Potamion.htm
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których odróżniają się  jednak wspomnianą wcześniej genezą oraz specyficzną morfometrią oraz 

dynamiką, które odbijają się także na ich florze i biocie.  

Na omawianym terenie siedlisko to obejmuje zbiorowiska z wyraźną dominacją grążela 

żółtego Nymphaeo albae – Numpharetum luteae. 

Pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni względnej są one zwykle zachowane w bardzo 

dobrym stanie, co znazało odbicie w ich wysokiej ocenie ogólnej, określonej jako "doskonała" 

(A). 

Zaliczenie ich do kluczowych walorów przyrodniczych terenu opracowania  

 

1.1.4 Rybitwy.    

Na objętym opracowaniem w terenie występują dwa gatunki rybitw, uwzględnione w Załączniku 

I do dyrektywy „ptasiej”.  Pomimo, że należą one do tej samej grupy ekologicznej różnią się 

szczegółami biologii dlatego przedstawione zostaną osobno. 

 

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo  

- w Polce występuje 2,5% populacji UE; w Polsce znaczenie dla ochrony populacji tego 

gatunku ma 12 ostoi ptasich, "Małopolski Przełom Wisły" znajduje się na 6 miejscu, 

natomiast "Świętokrzyska Dolina Wisły" jest wymieniana jako najmniej ważna dla 

zachowania gatunku. 

Populacja rybitwy rzecznej na obszarze prac w 2016 r. stanowi ok. 1% liczebności 

wszystkich rybitw rzecznych w najważniejszych ostojach tego gatunku w Polsce, w 2015 

ok. 2%, 

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek objęty ochroną ścisłą, 

wymagający ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237) 

Status zagrożenia w Europie:  gatunek niezagrożony, którego status ochronny jest 

prawdopodobnie odpowiedni 

BirdLife International: SPEC - 

Konwencja Berneńska: załącznik II 

Konwencja Bońska: załącznik II 

Porozumienie AEWA 
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Ptak średniej wielkości (długość ciała ok 30-40 cm, masa 100-175 g), ubarwiona biało-szaro, a 

czarną czapeczką na wierzchu głowy i czerwony dziób. U młodych wierzch ciała jest 

charakterystycznie brudnobrązowo łuskowany. Płcie ubarwione jednakowo. Dojrzałość płciową 

uzyskuje 3 lub 4 roku życia. 

 Gnieździ się na ogół kolonijnie, jednak trafiają się dość często pojedyncze gniazda. Z 

wędrówek wracają w kwietniu. Zakłada się, że wyprowadzają jeden lęg w roku, pod koniec 

kwietnia lub w maju, jednak w praktyce większość powtarza lęgi ze względu na duże straty, 

związane z warunkami wodnymi. Gniazdo znajduje się na gruncie, w wygrzebanym dołku, często 

w niskiej lub rzadkiej roślinności. W zniesieniu najczęściej 3, rzadziej 1-2 jaja. Wysiadywanie od 

złożenia przedostatniego lub ostatniego jaja trwa 20-23 dni. Pisklęta są karmione przez oboje 

rodziców, pisklę przed uzyskaniem zdolności do lotu opuszcza gniazdo i kryje się w jego 

sąsiedztwie, zdolność do lotu uzyskują po 24-26 dniach, lecz dalej są karmione przez rodziców 

przez kolejne 3 -4 tygodnie.  

 Rybitwa rzeczna jest pokarmowym oportunistą - łowi każdą dostępną i efektywną 

pokarmowo ofiarę. Głównym składnikiem jej diety sa ryby, lecz także duży udział mogą mieć 

skorupiaki, pierścienice, ślimaki i owady. Ryby 8-15 cm długości są łowione w czasie nurkowania 

na głębokość od 1 nawet do 6m, przeważnie 2,5-3m. Bezkręgowce najczęściej zbiera z 

powierzchni wody, owady łapie też w powietrzu. Uznaje się, ż najczęściej ptaki żerują w okolicy 

kolonii lęgowej, lecz notowano także odległości 30-35 km od kolonii.  

 Wędrówki jesienne rozpoczynają się od razu po zakończeniu lęgów. Zimują najczęściej w 

zachodniej i południowej Afryce, rzadko na południu Eurpy. Wędrówka wiosenna rozpoczyna się 

w marcu i trwa do maja. 

 

Rybitwa białoczelna Sternula albifrons  

- w Polce występuje 4,4% populacji UE; wymieniona w PCKZ w kategorii NT; w Polsce 

na 11 ostoi ptasich, które mają znaczenie dla ochrony populacji tego gatunku, na 

pierwszym miejscu jest "Dolina Środkowej Wisły" z liczebnością ocenianą na 420-540 

par, zaraz potem znajduje się "Małopolski Przełom Wisły"  

Populacja rybitwy białoczelnej na obszarze prac w 2016 r. stanowi ok. 1% liczebności 

wszystkich rybitw białoczelnych w najważniejszych ostojach tego gatunku w Polsce, w 

2015 ok. 5%,  
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Najmniejsza z rybitw występujących w Polsce: długość ciała pomiędzy 22 a 28 cm, ciężar od 47 

do 63g. Jest wyraźnie mniejsza różni się od innych rybitw dynamicznym lotem. Ubarwiona biało i 

popielato, czarna czapeczka na głowie ma charakterystyczne białe czoło i intensywnie żółty 

dziób. U młodych wierzch ciała jest charakterystycznie brudnobrązowo łuskowany. Płcie 

ubarwione jednakowo. Dojrzałość płciową uzyskuje 3 lub 4 roku życia. 

 Gnieździ się na ogól kolonijnie. Na lęgowiska przylatuje pod koniec kwietnia i na 

początku maja. Gniazdo to płytki dołek wygrzebany w piasku lub w mule. Jaja składa w drugiej 

połowie maja. Składa 2-3 jaja wyraźnie mniejsze niż u rybitwy rzecznej. Wysiadywanie trwa 21 

dni. Młode ukrywają się w pobliżu gniazda. Zdolność do lotu uzyskują po 15-17 dniach, po 

kolejnych dwóch tygodniach uniezależniają się od rodziców. Bardzo często lęgi są powtarzane, na 

ogół daleko od poprzedniego lęgowiska. W sierpniu opuszczają lęgowiska.  

 Pokarm stanowią głównie nieduże ryby (3-6cm) łowione tuż pod powierzchnią wody, 

także inne wodne bezkręgowce, owady łapie w locie lub zbiera z powierzchni wody.  

Uznanie wyżej wymienionych gaytunków za kluczowe dla opracowywanego obszatu 

podyktowane było trzema przesłankami: 

- teren opracowania oraz towarzyszące mu obszary chronione obejmują tereny o dużym 

znaczeniu dla całej populacji tych gatunków na terenie Polski.  

- ze względu na złożone wymagania siedliskowe oraz dużą wrażliwość ekologiczną, a także 

pozytywny odbiór społeczny,  gatunki te spełniają kryteria tzw. „gatunków tarczowych” i 

„flagowych” (ang. „target species” i „flagship species” dla całej grupy gatunków związanych z 

urozmaiconym korytem rzeki. 

 

1.1.5 Kumak nizinny (Bombina bombina), kod gatunku 1188, uwzględniony w Załączniku 

II do dyrektywy Siedliskowj oraz Załącniku II Konwencji Breneńskiej, staus zagrożenia 

wg światowej czerwonej listy IUCN "Least Concern" (LC)  w Polsce "Data Deficient" 

(DD). 

Jest to niewielki gatunek płaza bezogonowego, o długości ciała do ok 6 cm. Ciało o pokroju 

typowym dla płazów bezogonowych, grzbietobrzusznie spłaszczone.  Kończyny stosunkowo 

krótkie z przodu czteropalczaste z tyłu pięciopalczaste zaopatrzone w błonę pławną 

Grzbiet w kolorze od szarego do ciemnych, niekiedy niemal czarnych, odcieni brązu, rzadko z 

widocznym odcieniem zieleni pokryty licznymi rogowymi brodawkami. Brodawkom tym 

towarzyszą gruczoły wydzielające śluz o  stosunkowo silnych właściwościach drażniących. Po 
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stronie brzusznej na czarnym tle jaskrawe plamy w barwach od żółtej do pomarańczowo-

czerwonej, pokrywające mniej niż 50% powierzchni skóry.  Dymorfizm płciowy widoczny 

jedynie w okresie godowym, kiedy to samce na skutek gromadzenia płynów w podskórnych 

workach limfatycznych i jamie ciała nabierają charakterystycznego "napęczniałego" pokroju a na 

przednich kończynach wykształcają się im modzele służące przytrzymywaniu samicy w amplexus.  

W czasie wydawania głosu daje sie u samców zauważyć także obecność worków powietrznych 

podgardla.  

Gatunek ten związany jest z ciepłymi i płytkimi zbiornikami wodne o bogatej roslinności  takich 

jak starorzecza, zalewane łąki, stawy rybne, małe jeziorka i oczka, wodne, glinianki, ˝żwirownie, 

rowy melioracyjne  i tp. Unika zarówno jezior o dużej głębokości i licznych drapieżnikach, jak i - 

preferowanych przez blisko spokrewnionego kumaka górskiego - bardzo płytkich i 

efemerycznych kałuż czy zastoisk.  W zbiornikach tych spędza niemal cały czas odżywiając się 

żyjącymi w nich drobnymi bezkręgowacami, fauną denną oraz małym narybkiem. Okres lęgowy 

jest jak na płazy dość długi i trwa od drugiej dekady kwietnia do połowy lipca. W tym czasie 

samce wykazują wyraźne tendencje terytorialne. Ponieważ pełny rozwój larwalny w 

niesprzyjających warunkach trwać może nawet do 3 miesięc zdarza się, że część późnych larw nie 

jest w stanie zakończyć rozwoju przed jesienno zimowym spadkiem temperatury i gnie.  Pomimo 

przywiązania do zbiorników wodnych istnieją informacje o potwierdzonych migracjach na co 

najmniej kilkusetmetrowych dystansach.  Migracje te mają kluczowe znaczenie dla przetrwania 

całej populacji gdyż umożliwiając nie tylko zasiedlanie nowych zbiorników ale też wymianę 

materiału genetycznego pomiędzy sibpopulacjami związanymi z innymi zbiornikami. Niestety ze 

względu na trudności badawcze ciągle niewiele wiadomo o szczegółach mgracji takich jak tempo, 

zasięg czy preferowane w ich czasie siedliska. 

Na omawianym terenie status populacji kumaka określony został w SDF jako znaczący. 

Włączony do grupy gatunków kluczowych z dwu powodów: Pierwszym jest spełnianie kryteriów 

gatunku tarczowego dla fauny bezkręgowców oraz innych płazów korzystających z niewielkich 

zbiorników wodnych na terasie zalewowej.  

Drugim powodem jest to, że Dolina Wisły stanowi jeden z najwaźniejszychb wielkoskalowych 

korytarzy ekologicznych 

 

 

 



                                                                                                                                 

14 

 

1.1.6 Ryby 

 Na omawianym terenie w dokumentach SDF stwierdzono obecność 4 gatunków ryb 

uwzględnionych w załączniku II do Dyrektywy siedliskowej, zaś prowadzone w latach 2014-2016 

badania zwiększyły tę liczbę do 8. Ze względu na bardzo podobne środowisko życia gatunki te 

omówione zostały wspólnie. 

Podejście to jest zgodne z funkcjonującą w ichtiologii koncepcją „ekogatunku” czyli grupy 

gatunków wykorzystujących podobne lub wręcz takie same biotopy i jednakowo reagujące na 

zmiany siedliskowe. 

Na badanym obszarze występuje co najmniej 29 gatunków ryb z czego 4 wymienione są w 

dokumencie SDF powołującym ostoję PLH060045. 

 

1.3. Mechanizmy odpowiedzialne za występowanie wyżej wymienionych czynników. 

Przy planowaniu zarządzania obszarem chronionym należy pamiętać, że zastany układ walorów 

przyrodniczych nie jest dziełem przypadku ale efektem długotrwałego oddziaływania różnych 

czynników naturalnych i antropogennych. Zatem planując jakiekolwiek działania, lub zaniechanie 

działań  należy rozważyć w jaki sposób wpłyną one na ten układ. Przewidywanie takie wymaga 

jednak w miarę możliwości dobrego rozpoznania funkcjonowania tego systemu. Należy przy tym 

podkreślić, że rozpoznanie to powinno być prowadzone na konkretnych obszarach, gdyż 

mnogość czynników oraz ich wzajemnych interakcji w istotny sposób ogranicza możliwość w 

pełni wiarygodnego interpolowania wyników pomiędzy różnymi obszarami. Czasem bowiem 

synergia niewielkich różnic pojedynczych parametrów prowadzić może do sytuacji, w której 

pozornie bardzo podobne systemy utrzymywane i kontrolowane są przez różne czynniki. Np. w 

zależności od poziomu biogenów inaczej mogą kształtować się zakresy temperatur i natlenienie 

optymalne dla rozwoju niektórych bezkręgowców.  W przypadku ekosystemów doliny rzecznej 

podstawowymi czynnikiem kształtującym środowisko są parametry hydrauliczne przepływu 

wody.  

1.2. Procesy w obrębie koryta  

 Przy planowaniu zarządzania obszarem chronionym należy pamiętać, że zastany układ 

walorów przyrodniczych jest efektem długotrwałego oddziaływania różnych czynników 

naturalnych i antropogennych. Zatem planując jakiekolwiek działania, lub zaniechanie działań   
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należy rozważyć w jaki sposób wpłyną one na ten układ. Przewidywanie takie wymaga jednak w 

miarę możliwości dobrego rozpoznania funkcjonowania tego systemu. Należy przy tym 

podkreślić, że rozpoznanie to powinno być prowadzone na konkretnych obszarach, gdyż 

mnogość czynników oraz ich wzajemnych interakcji w istotny sposób ogranicza możliwość w 

pełni wiarygodnego interpolowania wyników pomiędzy różnymi obszarami. Czasem bowiem 

synergia niewielkich różnic pojedynczych parametrów prowadzić może do sytuacji, w której 

pozornie bardzo podobne systemy utrzymywane i kontrolowane są przez różne czynniki. Np. w 

zależności od poziomu biogenów inaczej mogą kształtować się zakresy temperatur i natlenienie 

optymalne dla rozwoju niektórych bezkręgowców.  W przypadku ekosystemów doliny rzecznej 

podstawowymi czynnikiem kształtującym środowisko są parametry przepływu wody.  

1.2. Procesy w obrębie koryta  

1.2.1 Opis głównych procesów hydrologicznych 

 Można zaryzykować stwierdzenie, że większość procesów determinujących występowanie 

na omawianym terenie wspomnianych powyżej walorów przyrodniczych ma swój początek w 

korycie Wisły.  Pierwszym z rozpatrywanych procesów jest transport, zabieranie i osadzanie 

osadów. Procesy te ściśle związane są z energią kinetyczną spływających mas wody: tam gdzie 

będzie ona wysoka, przeważać będą procesy erozyjne, zaś w miejscach jej osłabienia, należy 

spodziewać się odkładania niesionego materiału (rumowiska rzecznrgo) i tworzenia wysp, łach 

czy odsypów. Obecność takich elementów jest dobrym wskaźnikiem aktualnego stanu siedlisk (w 

sensie ekologicznym nie prawnym) jednak w bardzo ograniczonym zakresie pozwala na 

przewidywanie ich dynamiki oraz dynamiki wód - zwłaszcza w sytuacji wezbrań katastrofalnych.  

Ten cel można osiągnąć stosując zaawansowane modelowanie matematyczne przebiegu procesów 

hydraulicznych w profilu poprzecznym i podłużnym rzeki.  

Podłużny model cieku uzyskuje się dzięki dokładnym pomiarom poziomu lustra wody oraz dna, 

co pozwala na określenie w jakim stopniu przebiegają one równolegle względem siebie (ryc. 1). W 

dużym uproszczeniu można powiedzieć, że na odcinkach, w których dno jest równoległe do 

poziomu lustra wody bilans transportu materiałów zabieranych do osadzanych jest zbliżony do 

zera i koryto cieku jest w równowadze hydrodynamicznej. Z kolei w miejscach, gdzie dno 

podnosi się w stosunku do lustra wody osadzanie materiału przewyższa jego unoszenie i powstaje 

tzw. "strefa sedymentacji". Odwrotna sytuacja zachodzi tam, gdzie spadek dna rośnie w stosunku 
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do lustra wody - przyspieszająca woda unosi więcej materiału niż osadza tworząc w korycie 

"strefę erozji". Oczywiście procesy te związane będą z szeregiem sprzężeń zwrotnych: osadzanie 

materiału podnosząc dno będzie jeszcze bardziej sprzyjać procesom sedymentacji, z kolei za 

takimi strefami przyspieszająca woda będzie silniej erodować dno. Lokalne zróżnicowanie tych 

procesów utrudnia ich interpretację, dlatego do celów praktycznych wydziela się tzw "odcinki 

wyrównanego przepłuwu". 

 

Rysunek 1. Schemat przebiegu procesów osadzania i erozji w zależności od struktury dna 

 

Na obszarze, dla którego opracowano niniejszy podręcznik modelowanie takie przeprowadzono 

dla odcinka Wisły od promu w Tarnobrzegu (254+0000) do ujścia Słupii Nadbrzeżnej (304+000)  

(rys 2).  

osadzanie wymywanie/erozja

strefa transportu strefa sedymentacji strefa erozji
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Rysunek 2. Wyrównane spadki dna na odcinku rzeki Wisły powyżej Sandomierza (góra) i poniżej (dół). Kolorem granatowym i brązowym 

oznaczono strefy kluczowe dla tworzenia się urozmaiconego obrazy dna. A- prom w Tarnobrzegu, B- most drogowy w Sandomierzu, C - 

most kolejowy w Zalesiu, D- prom w Zawichoście, E- most w Annopolu, WCH - wyspa Chwłowska, WO - wyspa Opocka.
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Analiza rozmieszczenia występujących na badanym obszarze wysp i dużych łach (rys 2) wskazuje, 

że nie całkiem pokrywają się one z wyznaczonymi na podstawie modelu podłużnego strefami 

sedymentacji. Rozbieżność ta wynika z tego, że profil podłużny robiony dla przebiegu nurtu jest 

uogólnieniem opisującym tylko jeden z czynników odpowiedzialnych za tworzenie się wysp. 

Dlatego podczas analizy poprzedzającej podejmowanie decyzji związanych z tą problematyką 

konieczne jest dodatkowe uwzględnienie innych mechanizmów związanych z kształtowaniem 

morfologii koryta rzecznego. 

Pierwszym jest kwestia samego przebiegu rzeki oraz obecności dopływów.  

Każdy ciek wodny jest mniej lub bardziej kręty, co wiąże się z przerzucaniem nurtu pomiędzy 

brzegami. Z kolei prędkość, a zatem i energia wody najwyższa jest w głównym nurcie, co można 

dobrze zobaczyć na poprzecznym przekroju koryta (rys. 3). Ta zmiana energii przekłada się na 

możliwość unoszenia materiału, i prowadzi do wytworzenia w obrębie przekroju porzecznego 

cieku stref zwiększonej erozji oraz sedymentacji (rys 4).  

Kolejnym elementem jest materiał niesiony przez dopływy - w zależności od różnicy w szybkości 

przemieszczania się rzeki w dopływie i odbiorniku oraz kąta pod jakim oba cieki się łączą. 

Rezultatem opisanych wyżej procesów jest powstanie wypłyceń, łach oraz wysp. Struktury te 

mają charakter wysoce dynamiczny, a ich wielkość oraz położenie może poważnie zmieniać się w 

sezonie oraz między latami (rys. 5)   

  

 

Rysunek 3. Przykładowy rozkład prędkości w przekroju poprzecznym koryta Wisły 
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Rysunek 4. Strefy akumulacji (żółty szraf) i erozji (czerwony szraf)  w zależności od 

przebiegu nurtu 

 

Rysunek 5. Przykładowa zmiana kształtu Wyspy Opockiej w latach 2014 i 2015 

Zróżnicowana i dynamiczna jest również struktura pod powierzchnią wody (rys 6). Można w niej 

jednak wyróżnić obszary o jednolitym zestawie parametrów poziomu wody, napełnienie, 

prędkości przepływu, a także związanych z nimi: temperaturze i poziomie natlenienia wody.  
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Obszary takie odpowiadają ekologicznemu terminowi "biotopu" czyli abiotycznego składnika 

ekosystemu, a w literaturze hydrologicznej określa się ją jako "hydraulic biotope” , „physical biotope”, 

czy „physical habitat” lub „hydraulic habitat”. 

Ze względu na to, że siedlisko i jego rodzaj najczęściej rozpatrywany jest w obrębie formy 

hydromorfologicznej i pozostaje z nią powiązany, siedlisko stało się synonimem jednostki 

hydromorfologicznej.  

 

Rysunek 6. Przykładowe różnicowanie głębokości oraz prędkości przepływu wody w 

okolicy wyspy koło Kępy Chwałowskiej 

 

 

Ze względu na kluczowe znaczenie dla organizmów żywych, dużą dynamikę, oraz 

stosunkowo niewielką powierzchnię obszary te nazywane są często mezosiedliskami a ich 

identyfikacja i parametryzacja jest obecnie centralnym punktem w zarządzaniu systemami 

wodnymi. W najprostszych przypadkach można je wyróżnić na podstawie morfologii dna, 

zachowania powierzchni wody, które odzwierciedla podstawowe warunki hydrauliczne danej 

jednostki jak prędkość, głębokość, uziarnienie dna.  

Obecnie publikowane prace wskazują na korelacje pomiędzy hydraulicznymi parametrami 

siedliska,  a rodzajem występującej w nich fauny i flory. Takie jednostki hydromorfologiczne wraz 

z typowymi dla nich zbiorowiskami bezkręgowców,  roślinności oraz mikrobioty opisuje się jako 

"podsiedliska spójne" (ang. "mesohabitats" lub "functional habitats").  
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Na podstawie szczegółowych analiz kluczowego, z przyrodniczego punktu widzenia, 

odcinka od Sandomierza do mostu w Annopolu na ternie badań wyznaczono 4 zasadnicze 

podsiedliska "rynna", "blat", "płycizna" i "zastoisko" (rys.7. tab. 4).  

 

 

Rysunek 7. Schemat rozmieszczenia podsiedlisk w układzie rzeki 

Charakter oraz struktura przestrzenna podsiedlisk spójnych  ma kluczowe znaczenie dla 

warunków życia związanej z korytem rzeki makrofauny - przede wszystkim ryb oraz żerujących w 

wodzie ptaków. 

 

Tabela 1 Opis mezosiedlisk wyróznionych na badanym obszarze. 

Mezosiedlisko Opis przepływu wody Występowanie 

Płycizna małe głębokości i niskie prędkości, 

jednak znaczne dla tak niskiego 

napełnienia, mogą być widoczne 

zmarszczki na powierzchni 

zwierciadła wody 

Najczęściej w okolicach odsypisk 

lub prze brzegu wklęsłym 

Blat Obszar o ujednoliconym charakterze 

przepływu. Głębokość nieco większa 

niż na płyciźnie również wyższa 

prędkość, brak zafalowań na 

Najczęściej w środku koryta między 

rynną a przeciwległym brzegiem 
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zwierciadle wody. 

Rynna  Główny nurt, skoncentrowana struga 

masy wody, największe głębokości i 

duże prędkości średnie 

Najgłębsze rynny występują na 

brzegu wypukłym, determinują 

położenie najniższego punktu 

przekroju 

Zastoisko „stojąca woda” obszar będący pod 

wpływem piętrzenia, gdzie tworzy się 

mała cofka, a nawet przeciwspadek, 

występują tutaj bardzo małe 

prędkości, głębokości mogą być duże 

jak i mniejsze 

Zastoiska występują głownie przy 

brzegach, tworzą się pod wpływem 

wystąpienia przeszkód na drodze 

przepływu np. , ostrogi, znaczny 

rumosz drzewny 

 

 

1.2.2. Wyspy, łachy a bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i gospodarcze funkcje rzeki. 

Urozmaicone koryto rzeczne z licznymi wyspami i łachami choć niewątpliwie atrakcyjne 

krajobrazowo i turystycznie oraz posiadające wysokie walory przyrodnicze, bywa też postrzegane 

jako zagrożenie dal bezpieczeństwa powodziowego oraz ograniczające żeglowność, stanowiącą w 

przypadku dużych rzek istotny potencjał wykorzystania gospodarczego - nie tylko jako droga 

transportu towarów, ale istotny walor turystyczny.  

W odniesieniu do bezpieczeństwa powodziowego pojawiały się sugestie, że wyspy i łachy 

zmniejszają przepustowość koryta powodując w ten sposób spowolnienie przepływów 

wezbraniowych i katastrofalnych. W rezultacie miałoby dochodzić do podniesienia poziomu 

wezbrania, a co za tym idzie ryzyka przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe.  

Aby określić jak wielkie jest ryzyko wystąpienia opisanego wyżej mechanizmu w oparciu o 

szczegółowe dane dotyczące przekrojów koryta rzecznego oraz obszaru międzywała 

przeprowadzono ocenę wpływu Wyspy Opockiej na poziom wody w korycie oraz całym 

obszarze ograniczonym wałami lub naturalnymi elementami rzeźby terenu, sięgającymi podobnej 

co wały wysokości. Wybór tej akurat wyspy wynikał z tego, ze jest ona nie tylko największą wyspą 

na opracowywanym obszarze, stowarzyszoną z obszarami rozległych płycizn, ale też znajduje się 

na odcinku przełomowym przez wapienie leżące w rejonie Annopola, w jej rejonie uchodzi duża 
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rzeczka (Sanna) i występuje na niej największe lęgowisko rybitw na terenie rez. Wisła pod 

Zawichostem.  

Jako podstawę do modelowania przyjęto porównanie przepływów dla dwu przekroi koryta - z 

wyspą oraz bez (rys. 8). 
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Rysunek 8. . Prezentacja warunków modelowania 

 

Uzyskane wyniki wskazują, że obecność wyspy ma największy wpływ na poziom wody dla 

przepływów Q=700 m3/s, podnosząc rzędną (poziom) lustra wody o niespełna 12cm (rys 9). 

Należy zwrócić uwagę, że wartość ta osiągana jest wtedy, kiedy całość przepływu odbywa się w 

obrębie koryta.  

Z kolei przy przepływie katastrofalnym (Q1 - tzw. "woda jednoprocentowa"), kiedy woda 

wypływa z koryta na terasę zalewową, obecność wyspy w korycie podwyższa poziom wody na 

całym obszarze zaledwie o ok. 7  cm.  

Wpływ obecności wyspy w korycie na bezpieczeństwo powodziowe można uznać za 

zaniedbywalnie  mały. 
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Rysunek 9. Podniesienie poziomu wody przez obecność Wyspy Opockiej w zależności od 

wielkości przepływu 

 

Wpływ wyspy łatwo sobie uzmysłowić, jeżeli weźmie się pod uwagę, że obszar międzywala jest 

wielokrotnie szerszy od koryta, zatem poza korytem, wypełnionym po brzegi, wyspa już nie ma 

wpływu na przepływ wody. Mało tego, woda zaczyna płynąć całą szerokością międzywala i 

płynie dużo ponad wyspą; im więcej wody będzie w międzywalu, tym względny wpływ wyspy 

będzie się stawał coraz mniejszy. 

 Co do kwestii utrzymania żeglowności, należy pamiętać, że utrzymanie funkcjonującego 

toru wodnego wymaga z jednej strony zachowania na całej jego długości odpowiedniej 

głębokości oraz ciągłości. W tym przypadku obszary, na których dochodzi do sedymentacji mogą 

rzeczywiście w istotny sposób ograniczać żeglowność, i wpływ obszarów wyspowych będzie się 

nasilał wraz ze spadkiem poziomu wody, np. w okresach suszy. 
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2.2. Procesy na terasie 

 

Podstawowe zmiany antropogeniczne 

W przeszłości rzeki pełniły wielorakie role, m.in. były głównym szlakiem transportu towarów i 

ludzi. Z drugiej strony, niska efektywność upraw rolnych, duże zaludnienie wytwarzały presję na 

"odzyskiwanie" gruntów nie nadających się do użytku na skutek położenia w dolinie rzecznej 

oraz na eliminowanie niszczącego wpływu wylewów na grunty zagospodarowane przez 

człowieka. Obydwa procesy prowadziły do tzw. "regulacji" rzeki, która polegała głównie na 

przekopywaniu meandrów i skróceniu biegu rzeki, budowaniu struktur hydrotechnicznych 

powodujących koncentrację nurtu w środkowej części koryta i pogłębiających je samoczynnie 

(np. ostróg) oraz wałów zatrzymujących wody powodziowe w częściach doliny położonych 

bezpośrednio przy korycie.  

Z przyrodniczego punktu widzenia ogromne konsekwencje dla funkcjonowania rzeki ma 

wykluczenie erozji bocznej. W uregulowanych rzekach nie powstają już nowe zakola (nurt jest 

skoncentrowany ostrogami na środku koryta i wcina się w podłoże, natomiast nie oddziałuje na 

brzegi), rzeka nie zamuka istniejących zakoli i nie tworzy w związku z tym nowych starorzeczy. W 

dolinie Wisły, większość istniejących starorzeczy pochodzi z okresu regulacji rzeki, od przełomu 

wieków XIX i XX,  kiedy odcinane zakola rzeki stawały się starorzeczami. Tymczasem w tak 

powstałych starorzeczach procesy sukcesji biologicznej prowadzą do mniej lub bardziej szybkiego 

zalądowienia starorzeczy: rozwija się roślinność wodna, która potrafi szybko wypełnić misę 

zbiornika, starorzecza zarastają również od brzegów, a wpływające do nich cieki nanoszą osady. 

Starorzecza potrafią również zostać zaniesione osadami pochodzącymi z wezbrań, kiedy przyrost 

miąższości nowych osadów na terasach rzecznych może wynosić nawet kilka metrów. Zatem z 

definicji starorzecza są siedliskami nietrwałymi i są skazane na zakolmatowanie lub zaszutrowanie  

i przekształcenie się w stały  ląd.  

W skali pojedynczego starorzecza proces taki jest nieuchronny, w skali całej doliny rzecznej, w 

warunkach naturalnych, zalądawianie starorzeczy cały czas trwało, jednakże dzięki erozji bocznej, 

nieustannemu wycinaniu i odcinaniu zakoli powstawały nowe starorzecza. Do takich warunków, 

nieustannego powstawania i zanikania siedlisk, przystosowało się wiele organizmów, np. małże, 
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które produkują dziesiątki tysięcy larw, które w okresie wiosennym przyczepiają się do ryb i są w 

okresie wylewów roznoszone po całej dolinie rzecznej, dzięki czemu potomstwo małży może 

znaleźć nowopowstałe starorzecze. Niestety, w uregulowanych dolinach rzecznych 

nowopowstałych starorzeczy brak, zatem nie ma procesów ich odnawiania, należy się liczyć z 

tym, że siedlisko to zaniknie w miarę jak zakola odcięte w ramach prac regulacyjnych ulegną 

zarośnięciu. Wtedy jedynym mechanizmem powodującym utrzymywanie się  oczek  wodnych na 

terasie mogą być albo niebezpieczne zjawiska związane z przerzucaniem koryta w niżej położone 

partie doliny, albo rynny erozyjne powstałe w czasie wielkich wezbrań, kiedy strumienie wody na 

terasie wypłukują nowe, tymczasowe koryta.  

Terasa 

Wpływ parametrów przepływu na kształtowanie się siedlisk nie ogranicza się jedynie do obszaru 

koryta. Najbardziej oczywiste w tym kontekście są sytuacje wezbrań katastrofalnych, podczas 

których obszar terasy ulega całkowitemu zalaniu. Ze zjawiskiem tym wiąże się kilka procesów. 

Pierwszym i najbardziej oczywistym jest wypełnienie wodą starorzeczy i niewielkich zagłębień 

terenu. Przy czym woda ta, po przejściu fali wezbraniowej nie spływa natychmiast do koryta, co 

wiąże się z kolejnym ważnym procesem - osadzaniem na terasie materiału niesionego przez rzekę. 

Zalewająca terasę woda, jest faktycznie rzadką zawiesiną materiału skalnego o różnej gradacji i 

gęstości. Możliwość unoszenia tego materiału uzależnione jest między innymi od tempa 

przepływu wody i kierunku wektora prędkości, który przy wezbraniach bardzo szybko maleje w 

miarę oddalania się od koryta rzeki (rys. 10) i głownie zależy od głębokości napełnienia na 

terenach zalewowych i gęstości szaty roślinnej. 

W praktyce oznacza to, że unoszony materiał będzie się na brzegu dość szybko osadzał - 

największe frakcje w sąsiedztwie koryta, a drobniejsze w głębi terasy. Podczas opadania wody, 

osadzający się materiał o najmniejszej granulacji tworzy na powierzchni terasy warstwę o bardzo 

małej przepuszczalności. W rezultacie z tak "uszczelnionych" zagłębień woda nie będzie 

wysączać się przez grunt, dzięki czemu poziom wody w starorzeczach czy innych drobnych 

zbiornikach na terasie może być wyraźnie wyższy niż w korycie rzeki (rys. 11d). z drugiej jednak 

strony uniemożliwia to zasilanie zbiorników przez przesiąkanie wody z koryta (przy wyższych 
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stanach) przez co stopień ich wypełnienia zależy głownie od wód opadowych oraz spływu 

powierzchniowego (rys. 11 e) 

 

Rysunek 10. Rozkłady prędkości dla przepływu w międzywalu i przepływu brzegowego, 

Wisła km 287+723, Q=869 m3s-1 
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Takie lokalne procesy mają szczególne znaczenie dla gatunków i siedlisk związanych z wczesnymi 

etapami sukcesji - czy to zbiorowisk lądowych czy zbiorników wodnych. Jednak takie zastoiska 

nie mają formy morfologicznej starorzeczy, często są okresowe. 

 

Rysunek 11. Schemat tworzenia się i wypełniania wodą zborików na terasie rzeki. 
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 Przy omawianiu procesów zachodzących na terasie zalewowej rzeki nie sposób pominąć 

problemu wzajemnych relacji pomiędzy dynamiką przepływu a roślinnością międzywała. Z jednej 

strony wezbrania są nie tylko czynnikiem madotwórczym - kluczowym dla przetrwania lasów 

łęgowych, a przy wezbraniach katastrofalnych niszczących szatę roślinną, co stwarza korzystne 

warunki dla odnawiania się zbiorowisk roślinności inicjalnej.  

Z drugiej jednak strony roślinność pokrywająca międzywale ma istotny wpływ na parametry 

hydrauliczne przepływu wód wezbraniowych na terasie zalewowej. Ma ona bowiem zasadniczy 

wpływ na aktywny przekrój doliny otwarty dla przepływu oraz współczynnik szorstkości dna - 

parametry kluczowe dla dynamiki przepływu.  

Pień każdego drzewa opływanego przez wezbrane wody - podobnie jak każdy inny sztywny 

obiekt - miejscowo zmniejsza prędkości  wody. W rezultacie tworzy sie za nim tzw. "ścieżka 

Karmana" czyli obszar spowolnionego przepływu, w którym powstaje miejscowa strefa 

sedymentacji odpowiadająca danemu drzewu (rys 12).  Jej długość oraz szerokość zależą od 

grubości tego drzewa, jego wieku i gatunku oraz parametrów przepływu wody. 

 

Rysunek 12. Schemat powstawania tzw. ścieżki Karmana 
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W przypadku zgrupowań drzew, czy całych zwartych lasów, ścieżki Karmana za poszczególnymi 

drzewami pokrywają się i dochodzi do spowolnienia przepływu na znacznym obszarze.  

Na badanym obszarze wpływ rozmieszczenia struktury lasów na hydrauliczne warunki przepływu 

badano za pomocą dwuwymiarowego modelu odcinka cieku o długości ok. 5 km i szerokości ok. 

1 km. Modelowanie numeryczne przeprowadzono na modelu cieku o różnym stopniu 

meandrowania (Rys. 13). Modele miały długość 5 km i szerokość 1 km. Rysunek 2 przedstawia 

strukturę rozmieszczenia lasów dla modelu o mniejszym stopniu meandrowania. Współczynnik 

szorstkości dla struktury lasu o strukturze roślinności niskiej i wysokiej wynosi n las=0.15. 

Odpowiada to strukturze lasu pokrytego drzewami o średnicy pnia dp=0.48 m rozmieszczonych 

w odległości 3.5 m od siebie wraz z krzewami o średnicy pnia dp=0.04 m rozmieszczonych w 

odległości 0.25m (Kubrak 2003, tab.4.4-1 Zidentyfikowane współczynniki szorstkości n 

Manninga). Inwentaryzacje przeprowadzono na podstawie ortofotomapy w poszczególnych 

przekrojach na długości 53 km. Współczynnik szorstkości w korycie głównym wynosi 

nkoryto=0.025, natomiast w części terasy zalewowej nie pokrytej lasem nterasa=0.040.  

 

Rysunek 13. Modele numeryczne – CCHE2D GUI 

 

Obliczenia przeprowadzono dla dwóch różnych struktur rozmieszczenia lasów (ryc. 14 i 16). W 

pierwszej cała terasa zalewowa pokryta była obszarami lasu poprzegradzanymi roślinnością 



                                                                                                                                 

31 

 

trawiastą (W1), w drugiej struktura lasu była jednym fragmentem (W2). Dla dwóch wersji 

obliczeniowych stała była powierzchnia obszaru pokrytego drzewami i krzewami (Rys. 2). 

Rysunek 15  przedstawia wyniki modelowania numerycznego dla doliny o niskim stopniu 

meandrowania. Fragmentacja obszaru pokrytego drzewami i krzewami (W1) spowodowała 

zwiększenie oporów przepływu na terasie zalewowej co spowodowało popiętrzenie zwierciadła 

wody w stosunku do sytuacji z jednym fragmentem lasu (W2). 

 

Rysunek 14. Rozmieszczenie lasów dla mniejszego stopnia meandrowania, lewa strona – 

struktura W1, prawa strona – struktura W2 

 

Rysunek 15. Układ zwierciadła wody dla modelu o mniejszym stopniu meandrowania 
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Rysunek 15 i 16 przedstawia strukturę rozmieszczenia obszaru pokrytego drzewami i krzewami i 

wyniki dla modelu o większym stopniu meandrowania. Podobnie jak dla modelu o mniejszym 

stopniu meandrowania w przypadku lasu fragmentowanego (podzielonego na wiele osobnych 

płatów lasu) zwiększają się opory przepływu na terasie zalewowej co wpływa na podpiętrzenie 

zwierciadła wody. 

 

Rysunek 16. Rozmieszczenie lasów dla większego stopnia meandrowania. 

 

Rysunek 17. Układ zwierciadła wody dla modelu o większym stopniu meandrowania 
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2. Identyfikacja obszarów o szczególnej wartości. 

2.1. Co to znaczy obszar 'szczególnej wartości" 

Identyfikacja obszarów szczególnie ważnych dla zachowania chronionych na obszarze Natura 

2000 siedlisk i gatunków nie jest bynajmniej procesem łatwym. Najbardziej intuicyjne podejście, 

wg którego najcelniejsze są miejsca o najwyższym zagęszczeniu, czy też liczebności danego 

gatunku kryje w sobie bowiem szereg pułapek.  

Pierwsza z nich dotyczy problemów z odróżnieniem źródeł i ujść populacji. Prowadzone przez 

ostanie kilkadziesiąt lat badania wskazują jednoznacznie, że wiele populacji zajmuje obszar o 

zróżnicowanej jakości siedliska. W rezultacie różnią się także sukcesy reprodukcyjne zajmujących 

je osobników. W rezultacie można zatem w populacji wyróżnić fragmenty, w których przyrost 

naturalny jest zbyt mały by zrównoważyć tempo śmiertelności. Obszary takie, w dłuższej skali 

czasowej, mogą się utrzymać jedynie dzięki napływowi imigrantów z innych, bardziej 

produktywnych części i dlatego określa się je jako „ujścia” lub „zlewy” populacji2. Z kolei 

wspomniane wcześniej obszary, na których warunki siedliskowe pozwalają na wyprowadzanie 

potomstwa w liczbie wystarczającej do przewyższenia skutków lokalnej śmiertelności, określane 

są jako „źródła”, a opuszczająca je nadwyżka osobników może zasilać „ujść". Granica między 

"źródłami" a "ujściami" w populacjach o charakterze ciągłym ma zwykle charakter gradientu 

pokrywającego się z gradientem jakości siedliska. Jednak w sytuacji wysokiej fragmentacji granica 

może przybrać formy bardziej ostre, w których "źródła" i "ujścia" są od siebie mniej lub bardziej 

izolowane.   Należy w tym miejscu podkreślić, że bardzo często trudno jednoznacznie określić 

czy mamy do czynienia ze źródłem czy też ujściem. Same badania liczebności i zagęszczenia 

mogą być mylące, gdyż w niektórych populacjach liczebność osobników zasiedlających ujście 

może znacznie przewyższać liczbę osobników w źródłach populacji. Na przykład badania nad 

jednym z gatunków roślin, rukwieli (Cakile edentula), wykazały, że ogromna większość osobników 

wchodzących w skład populacji zasiedla miejsca, w których nie może produkować nasion, a więc 

typowe ujścia, stale kolonizowanego przez napływ nasion z bardzo niewielkiego obszaru 

stanowiącego źródło tej populacji . Te same badania wykazały również, że źródło populacji nie 
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musi znajdować się w jej centrum, przeciwnie w niektórych wypadkach może ono być 

zlokalizowane na samym skraju jej zasięgu populacji.    

Szacowanie znaczenia danego miejsca w oparciu jedynie o parametry liczebności i zagęszczenia 

może też prowadzić do niedocenienia roli niewielkich stanowisk, które jednak są kluczowe dla 

utrzymania integralności większego sytemu przestrzennego. W ekologii od ponad 40 lat znane 

jest pojęcie "metapopulacji" czyli stabilnego systemu złożonego z niewielkich siedlisk 

zamieszkałych przez kontaktujące się ze sobą mniejsze populacje, nazywane subpopulacjami. Jak 

łatwo zauwazyć w dzisiejszym środowisku przyrodniczym takie lokalne populacje często 

wymierają a siedliska są kolonizowane ponownie. Kluczowym zagadnieniem dla stabilnosci takich 

systemów jest zatem możliwość przemieszczania się osobników pomiędzy 

podsiedliskami/subpopulacjami. Możliwe jest ono dzięki obencości korytarzy ekologicznych lub 

tzw "przystanków populacyjnych" (ang stepping stone population). Zniszczenie takich stanowisk 

może mieć dlugoterminowo katastrofalne skutki dla całego systemu. 

Kolejnym ważnym elementem jest kwestia zwierząt wymagających różnych warunków do 

realizacji różnych celów życiowych. Dobrym przykładem takiej sytuacji na omawianym obszarze 

są ryby. Osobniki dojrzałe wielu gatunków wykorzystują zupełnie inne podsiedliska niż narybek, 

nie wspominając już o tarliskach. Podobna sytuacja dotyczy rybitw, u których rozdzielone są 

miejsca gniazdowania i żerowiska, czy płazy, które gromadzą się okresowo na rozród w oczkach 

wodnych, w których nie spędzają całego roku a jedynie okres kojarzeń.  
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2.2. Wyznaczanie miejsc szczególnie ważnych - część szczegółowa. 

2.2.1 Łęgi. 

W tym przypadku posłużono się lekko zmodyfikowaną metodyką oceny jakości łęgów stosowaną 

przy monitoringu tego siedliska. 

— strukturę gatunkową (udział gatunków typowych, obecność gatunków obcych) 

— wiek drzewostanu 

— pionową strukturę i obecność naturalnych odnowień 

— ilość martwego drewna (ogólną oraz martwego drewna wielkowymiarowego 

— zniszczenie lub zaburzenie runa (w tym zaśmiecanie) 

— obecność gatunków obcych i inwazyjnych. 

Metodykę te zastosowano przy analizie przeprowadzonej w latach 2014-2015 inwentaryzacji tych 

siedlisk. W rezultacie uzyskano mapę jednorodnych płatów siedliskowych ocenionych w 

kategoriach od A (najlepsza) do C (najgorsza).  

Na omawianym terenie powierzchnia lasów łęgowych została oszacowana na 1054 ha łęgów z 

czego nieco ponad 40%  (423 ha) uzyskało ocenę "A". Przeciętna powierzchnia płatu tego 

zbiorowiska wynosi 8ha, przy czym największe jednorodne płaty osiągają powierzchnię nawet 60 

ha. 

Analizując rozmieszenie  omawianego siedliska widać, że tworzą one wzdłuż Wisły w miarę 

zwarty ciąg, z kilkukilometrową przerwą pomiędzy mostem kolejowym a ujściem Sanu. 

Bezpośrednio poniżej tej przerwy zaczyna sie obszar, na którym dominują duże płaty łęgów o 

wysokich walorach przyrodniczych. Najcenniejsze łęgi - ze względu na dużą powierzchnię oraz 

dobry stan zachowania - znajdują się na terenie rezerwatu "Wisła pod Zawichostem".  
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Rysunek 18. Rozmieszczenie i waloryzacja łęgów na terenie opracowania: kolorem czerwonym oznaczono łęgi najcenniejsze, żółtym i 

białym o odpowiednio niższych walorach przyrodniczych 
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2.2.2.Muiliste siedliska inicjalne na brzegach 

Również w tym przypadku posłużono się zmodyfikowaną metodyką oceny jakości stosowaną 

przy monitoringu tego siedliska. 

— skład gatunkowy 

— stopień fragmentacji - wielkość płatów oraz odlegóści do najbliższego 

— udział dobrze zachowanych płatów 

Uzyskane wyniki wskazują, że siedliska te maja charakter bardzo dynamiczny - nie tylko podlegają 

lokalnemu niszczeniu i odnawianiu - co jest warunkiem ich występowania, ale także ich 

rozmieszczenie zmienia się istotnie między sezonami. Ochrona takiego siedliska w małej skali w 

zasadzie nie ma sensu - są one całkowicie uzależnione od procesów hydrologicznych - powstają 

na skutek ich działania, a jednocześnie procesy hydrologiczne bez przerwy tworzą nowe siedliska, 

które mogą być skolonizowane. Jest to zatem klasyczna sytuacja metapopulacji. Ochrona każdego 

konkretnego płatu nie ma sensu, jednocześnie trudno przewidzieć, gdzie powstaną nowe siedliska 

i nowe płaty. Można tylko utrzymywać na dużych odcinkach rzeki warunki hydrologiczne 

sprzyjające takiemu wpływowi rzeki. 
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2.2.3 Ryby 
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W toku badań odłowiono ponad 4735 osobników należących do 25 gatunków. Łączna biomasa 

odłowionych ryb wynosiła ponad 67 kg. Zdecydowanie najliczniejszym gatunkiem była ukleja 

(Alburnus alburnus). Zdecydowanie mniej licznie reprezentowane były: kleń (Squalius cephalus), kiełb 

krótkowąsy (Gobio gobio) i certa (Vimba vimba). Liczebność pozostałych 21 gatunków była 

zdecydowanie niższa (Ryc. 1). 

 

 

Rysunek 19. Struktura dominacji pod względem liczebności poszczególnych gatunków ryb na badanym odcinku Wisły. 
Czerwonym kolorem wyróżniono gatunki chronione Dyrektywą Siedliskową 

 

  

Wśród 10 najliczniejszych gatunków znalazły się ryby objęte różnymi formami ochrony, jak: kiełb 
białopłetwy (Romanogobio belingi), piekielnica (Alburnoides bipunctatus) i różanka (Rhodeus amarus), a 
także cenne gospodarczo i jednocześnie zagrożone reofilne ryby karpiowate: certa (Vimba vimba) i 
brzana (Barbus barbus). 
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Rysunek 20. Rozkład liczebności (skala logarytmiczna) 10 najliczniejszych gatunków ryb na poszczególnych 
stanowiskach badawczych 

 

 Zespoły ryb występujące w płytkich piaszczystych siedliskach związanych z odsypiskami 
bocznymi i śródkorytowymi badano za pomocą włoczka drobnicowego. W 2015 r. badaniami 
objęto siedliska związane z systemem pięciu kompleksów odsypisk zestawionych w tabeli 2. 
Badania prowadzono od maja do października 2015 r. 
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Tabela 2. Lokalizacja przebadanych zespołów odsypisk w korycie Wisły (podano współrzędne skrajnego górnego 
punktu odsypisk). 

Lp. Miejscowość Szerokość geogr. Długość geogr. 

1 Kamień Łukawski 50.68517ºN 21.80425ºE 

2 Kępa Chwałowska 50.75816ºN 21.84121ºE 

3 Kępa Chwałowska 50.76327ºN 21.84447ºE 

4 Zawichost 50.79634ºN 21.86283ºE 

5 Zabełcze 50.83057ºN 21.85678ºE 

 

 W toku badań odłowiono łącznie 2888 osobników należących do 18 gatunków. 
Najwyższą liczebnością – podobnie, jak w przypadku elektropołowów – charakteryzowała się 
ukleja, jednak niemal porównywalnie licznym gatunkiem okazał się jelec (Leuciscus leuciscus). 
Zdecydowanie mniej liczne były pozostałe gatunki, wśród których przewodziły: kiełb 
krótkowąsy, certa i sandacz (Sander lucioperca) (Ryc. 4). 

 

Rysunek 21. Metodyka prowadzenia odłowów ryb  w kompleksach wysp i płycizn 
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Rysunek 22. Struktura dominacji pod względem liczebności poszczególnych gatunków ryb w płytkich siedliskach w 
pobliżu odsypisk na badanym odcinku Wisły 

 

 Zespoły ryb bytujące w płytkich siedliskach wokół odsypisk składały się głównie z 
osobników młodocianych (certa, brzana, świnka, kleń, sandacz), bądź reprezentujących gatunki 
o niewielkich rozmiarach ciała (ukleja, kiełb krótkowąsy, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, 
jelec, koza złotawa). Zróżnicowanie długości standardowej poławianych osobników 
poszczególnych gatunków zilustrowano na rycinie 5. 

 

Rysunek 23. Zróżnicowanie długości standardowej poszczególnych gatunków odławianych w płytkich siedliskach w 
pobliżu odsypisk. Pogrubiona linia – mediana, prostokąt – pierwszy i trzeci kwartyl, wąsy – zakres, kółka – obserwacje 

odstające. 

 
Zatem badania ichtiologiczne potwierdzają, że kompleksy wyp i płycizn są bardzo bogatą 

bazą pokarmową dla rybitw, skoro znakomita większość odłowionych osobników, czy to 
młodocianych czy pochodzących z gatunków o niewielkich rozmiarach ciała, nie przekracza 5cm 
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- zatem dokładnie odpowiadają wymaganiom pokarmowym obydwu gatunków rybitw, oferują 
również odpowiednie zróżnicowanie pokarmu, umożliwiające karmienie nawet bardzo małych 
piskląt. 

Uzyskane dane pozwoliły także na określenie roli, jaką spełniają spójne podsiedliska w 
odniesieniu do utrzymania populacji poszczególnych gatunków ryb występujących na 
omawianym obszarze (tab. 3).  

 
Tabela 3. Funkcje biologiczne mezosiedlisk. 

Podsiedlisko  Gatunki Funkcja Uwagi 

Płycizna 

 

1 Gobio gobio Miejsca odchowu wylęgu i 
żerowiska pozostałych 
(starszych) osobników 

Cały cykl życiowy może 
się zamykać w ramach 
tego siedliska 

2 Romanogobio belingi 

3 Romanogobio kesslerii 

4 Leuciscus leuciscus 

5 Squalius cephalus 

6 Alburnus alburnus 

7 Sabanejewia baltica 

8 Vimba vimba Miejsca odchowu wylęgu i 
narybku (1. rok życia) 

Podejmują krótsze lub 
dłuższe wędrówki 
rozrodcze; do tarła 
wymagają kamienistego 
lub żwirowego dna 

9 Chondrostoma nasus 

10 Barbus barbus 

 Sterna Hirundo 
Sternula albifrons 

Miejsca  żerowania Głownie na granicy z 
innymi mezosiedliskami 

Zastoisko 1 Gymnocephalus cernua Miejsca odchowu wylęgu i 
żerowiska pozostałych 
(starszych) osobników 

Cały cykl życiowy może 
się zamykać w ramach 
tego siedliska 

2 Alburnus alburnus 

3 Rhodeus amarus 

4 Sander lucioperca Miejsca odchowu wylęgu i 
żerowiska pozostałych 
(starszych) osobników 

Starsze (dorosłe) ryby 
pojawiają się w tym 
siedlisku tylko 
okazjonalnie 

5 Perca fluviatilis 

6 Rutilus rutilus Miejsce odchowu wylęgu i 
narybku (1. rok życia) 7 Blicca bjoerkna 

8 Cyprinus carpio Okazjonalne żerowiska 

 Sterna Hirundo 
Sternula albifrons 

Żerowanie Głównie na granicy z 
innymi mezosiedliskami 

Rynna 1 Abramis brama Żerowiska i miejsca stałego 
przebywania osobników 
dorosłych 

Brak uwag 

2 Blicca bjoerkna 

3 Leuciscus idus 

4 Barbus barbus 

5 Vimba vimba 

6 Leuciscus aspius 

7 Sander lucioperca 

8 Esox lucius 

9 Perca fluviatilis 

10 Silurus glanis 

11 Cyprinus carpio 

  Sterna Hirundo 
Sternula albifrons 

Sporadyczne żerowanie   

Blat 1 Abramis brama Odcinek tranzytowy – 
prawdopodobny korytarz 
migracji osobników 
dorosłych 

Ogólnie ryby są w tym 
siedlisku łowione rzadko  2 Blicca bjoerkna 

3 Vimba vimba 

4 Chondrostoma nasus 

5 Barbus barbus 

6 Alburnus alburnus 

7 Romanogobio belingi 

8 Leuciscus aspius Odcinek tranzytowy  

 Sterna Hirundo 
Sternula albifrons 

Żerowanie, poza okresem 
wysiadywania jaj częste 
obserwacje spoczynku na 

Stosunkowo dużo 
obserwacji nielęgowych 
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unoszonym lub sterczacym 
drewnie  

 
 
Analiza danych w tabeli wskazuje, że podsiedliska nie różnią się znacznie liczbą 

gatunków (ryc. 6), różnią się jednak liczbą gatunków cennych, których najwięcej 
stwierdzono na płyciznach i na blacie - podsiedliskach charakterystycznych dla  
kompleksów wysp i  płycizn. Co więcej, niektóre gatunki ryb korzystają z więcej niż 
jednego mezosiedliska. Przeprowadzone obserwacje sugerują także duże znaczenie stref 
przejściowych pomiędzy mezosiedliskami.  

 

 Najgorzej w tym zestawieniu wypadają zastoisko i rynna, gdzie jest najmniej gatunków w 

ogóle i tych cennych (Ryc. 6). Można zatem przewidywać, że uproszczenie systemu 

morfologicznego koryta w kierunku toru wodnego (ostrogi), skutkujące uproszczeniem 

morfologii w kierunku przypominającego rynnę (skupienie nurtu ostrogami) i powstanie zastoisk 

przy brzegach (zastoiska między ostrogami) raczej pogorszy sytuację siedliskową ryb, najbardziej 

tych chronionych dyrektywą siedliskową. 

 

  

Rysunek 24. Liczba gatunków w poszczególnych podsiedliskach: wszystkich (chronionych dyrektywą siedliskową - 

liczby czerwone) 
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2.2.4  Rybitwy 
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Rozmieszczenie 

 

 

Rysunek 25. Rozmieszczenie kolonii lęgowych na obszarze badań. 

 

Rybitwy są zazwyczaj obserwowane w czasie lotu, lub w miejscach odpoczynku, gromadzenia się 

(ostrogi, ujścia rzek, niektóre łachy), jednak osobniki takie, nawet obserwowane w okresie 
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lęgowym,  nie muszą być osobnikami lęgowymi. Rybitwy są ptakami dość długowiecznymi, nie w 

każdym sezonie mogą odbyć skutecznie lęgi, zatem po ich utracie mogą odbywać lokalne 

wędrówki. 

Na terenie Wisły w rejonie rezerwatu ptasiego wykonano liczenia obserwowanych rybitw w 

okresie lęgowym, zbadano rozmieszczenie osobników lęgowych (kolonii oraz osobników 

gnieżdżących się poza koloniami) oraz wykonano obserwacje aktywności rybitw w przestrzeni 

wokół ich najstarszej i najbardziej stabilnej kolonii lęgowej. Rozmieszczenie to (czerwone kropki 

na ryc. r1) wskazuje na dość szerokie rozmieszczenie rybitw względem znanych kolonii lęgowych. 

Obserwacje wykazują pewne zagęszczenie w sąsiedztwie kolonii Opockiej, jednak w sąsiedztwie 

W. Chwałowskiej takiego zagęszczenia nie ma (nie dotyczy to zaznaczonej na rycinie kol. 

Koprzywnickiej, bowiem w latach prowadzenia liczeń (2013-14) kolonia ta nie istniała.  

 Dla ostatecznego rozwiązania tego problemu wykonano badania telemetryczne 

aktywności rybitw w przestrzeni. Odłowiono wysiadujące ptaki dorosłe w kolonii na Wyspie 

Opockiej, każdemu nałożono nadajnik telemetryczny, który dzięki nadawanemu sygnałowi na 

okreslonej częstotliwości charakterystycznej dla danego osobnika umożliwia odszukanie 

konkretnego ptaka. Następnie patrolowano obydwa brzegi Wisły na odcinku Sandomierz-

Józefów w poszukiwaniu sygnałów. Łącznie w 2015 r. zebrano 314 namiarów dla 21 osobników 

rybitwy białoczelnej i 110 dla 8 osobników rybitwy rzecznej, w 2016 73 namiary dla 5 osobników 

rybitwy białoczelnej i 459 dla 16 osobników rybitwy rzecznej.  

 Namiary telemetryczne oznakowanych osobników rybitw gnieżdżących się na Wyspach 

Opockich wskazują, że rozmieszczenie ich aktywności w przestrzeni jest znacznie bardziej 

ograniczone (ryc. r2). 
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Rysunek 26. Rozkład odległości namiarów telemetrycznych rybitw gnieżdżących się na Wyspie Opockiej.  Białymi 

strzałkami oznaczono zakres 50% 75% i 95% obserwacji. 
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Rybitwy obu gatunków w zasadzie nie latają poza dystans 16km, so to jednak loty sporadyczne, 

np. spowodowane przeniesieniem się jednej pary po utracie lęgu w rejon ujścia Sanu. Obszar 

większości stwierdzeń, nawet tych sporadycznych, zamyka się w odległości ok. 10km w prostej 

linii mierzonej między skrajnymi stwierdzeniami. Natomiast rzeczywiste obszary stwierdzeń 

intensywnego żerowania i przebywania rybitw w okresie lęgowym (czerwone obszary na ryc. r2) 

zawierają się odległości 8km w linii prostej z uwzględnieniem zasięgu rozerwanego, zaś od 2,4 do 

5,4km jeżeli liczymy obszar wykorzystywany w sposób ciągły.  

 Bezpośrednie zestawienie długości lotu mierzonego od wyspy wskazuje, że w 2015 r. 95% 

wszystkich namiarów dla rybitwy białoczelnej zawierało się w odległości 3442m,  

 

Rysunek 27. Rybitwa z założonym nadajnikiem telemetrycznym. 
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Morfologia koryta a siedliska rybitw 

  

Warto zwrócić uwagę na morfologię obszarów zajmowanych przez rybitwy: jest to z reguły 

system wysp o różnej wysokości, z których najczęściej jedna jest wykorzystywana do lęgów. Jest 

to na ogół wyspa najwyższa, często ze śladami stałej roślinności, ale nie jest to regułą, np. na 

Wyspie Chwałowskiej nigdy nie było stałej roślinności a jedynie roślinność zielna i to tylko w 

2012 i 2014 r., a w 2016 r. większość rybitw gnieździła się na nowopowstałej wyspie pozbawionej 

roślinności nawet zielnej. Zawsze musi to być wyspa, odcięta od lądu szerokim pasem wody. 

Rysunek 28. Naturalne układy wysp i mielizn zajmowane przez koloenie rybitw  
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Każdy system składa się z wysp i rozległych płycizn, widocznych na zdjęciu satelitarnym na ryc. 

3. 

 Obszary intensywnej aktywności rybitw ewidentnie pokrywają się z obszarami płycizn, 

związanych z obszarami nadbudowywania dna i gromadzenia osadów. Zatem za ich 

występowanie odpowiadają naturalne procesy hydrologiczne związane z działaniem sił 

hydraulicznych na dużej przestrzeni. Wartrto zwrócić uwagę na właściwości takiego terenu. 

Przede wszystkim rybitwy białoczelne, rzadsze i cenniejsze, uzależnione tylko od tego siedliska, 

wykorzystują do żerowania płycizny, zatem stopień skomplikowania linii brzegowej przekłada się 

bezpośrednio na ich zasoby pokarmowe i efektywność żerowania: obecność skomplikowanej linii 

brzegowej pełnej płycizn tuż przy lęgowiska powoduje, że nie muszą one latać daleko po pokarm, 

który jest dostępny na miejscu. Taką mozaikę głębokości i zróżnicowanej linii brzegowej 

utrzymują zmiany poziomu wody - pewien obraz tej sytuacji może dać ryc. . Pokazuje on nie tylko 

zmiany przebiegu i stopień skomplikowania linii brzegowej przy różnych stanach wody w ciągu 

jednego sezonu lęgowego, ale i pokazuje przebieg linii brzegowej w 2015 r. na tle stanu wyspy i 

płycizn z lat wcześniejszych (zdjęcie lotnicze). Jak widzimy tzw. Wysoki Zamek, czyli najwyższa 

część głównej wyspy, na której gnieżdżą się rybitwy rzeczne jest w zasadzie niezmienna, jednak 

duża wyspa porośnięta krzewami znajdująca sie uprzednio powyżej wyspy z Wysokim Zamkiem 

w zasadzie całkowicie zniknęła. Wskazuje to jeszcze raz na dynamikę zmian tego siedliska, do 

której ptaki są przystosowane.  
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Rysunek 29. Zmiana granicy Wyspy Opockiej w 2014r 

  

Wyspy a przepustowość koryta 

Każde wezbranie powoduje zagrożenie dla gniazd rybitw, jeżeli fala powodziowa będzie wyższa 

niż rzędna terenu, na którym rybitwy założyły gniazda, spowoduje to całkowitą śmiertelność i 

brak sukcesu lęgowego u wszystkich ptaków z kolonii. Zależność ta powoduje, że rybitwy 

zakładają gniazda na najwyższych wyspach, nie gnieżdżą się na łachach, których poziom 

przewyższenia względem lustra wody jest niewielki i każde drobne wezbranie może je zatopić. W 

obrębie wysokich i stabilnych wysp, rybitwy zawsze gnieżdżą się w najwyższych położeniach, przy 

czym rybitwy rzeczne zazwyczaj zajmują najwyżej położone miejsca, podczas gdy rybitwy 
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białoczelne gnieżdżą się w większym rozproszeniu, w niżej położonych miejscach, na ogół w 

okolicy gniazd rybitwy rzecznej (ryc. ). Na wyspie Opockiej rybitwy rzeczne gnieździły się na 

wysokim utrwalonym roślinnością "ostańcu", który przewyższał miejsca wykorzystywane przez 

rybitwy białoczelne aż o 2,5m! (ryc. - profil), podczas gdy pozostałe gniazda rybitw, głównie 

białoczelnych, były rozmieszczone na obszernej łasze przewyższającej lustro wody, w obydwu 

analizowanych przypadkach przy tym samym stanie, o zaledwie 0.8m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 30. Rozmieszczenie gniazd rybitw na wyspie Opockiej - największe 

zagęszczenie gniazd występuje na wysokiej części wyspy utrwalonej już 

krzewami (zielone punkty - rybitwa rzeczna), podczas gdy gniazda rybitwy 

białoczelnej (czerwone punkty) znajdują się na niskiej, później odsłoniętej 

częsi wyspy 
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Rysunek 31. Przekroje geodezyjne Wyspy Opockiej z naniesionymi gniazdami 

rybitw (duże fioletowe kółka) oraz z rozmieszczeniem punktów pomiarowych 

(małe fioletowe punkty) oraz pomiarów (małe żółte punkty),  na podstawie których 

wyrysowano przekrój (po prawej stronie) 
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Sztuczne struktury w obrębie koryta  

 

`Są wykorzystywane przez rybitwy sporadycznie. W dużej skali znaczenie ma rola struktur 

hydrotechnicznych w zmianie hydrologii rzeki. Istnienie ostróg skupiających nurt w środkowej 

części koryta prowadzi do zaniku wysp i mielizn, czyli likwiduje siedlisko rybitw. Notowano 

gnieżdżenie się rybitw białoczelnych i jednego przypadku rybitwy rzecznej na ostrogach, jednakże 

w przypadku małej kolonii rybitwy białoczelnej w 2015 r. kolonia ta została całkowicie 

zniszczona przez lisa (ryc. ). Natomiast w przypadku rybitwy rzecznej w 2014 r. lęg miał szansę 

na sukces, bowiem ostroga została odcięta od brzegu (ryc. ), jednak lęg zniszczyła powódź. 

 

Rysunek 32 Po lewej : ostroga w okolicy Piotrowic zasiedlona przez rybitwę rzeczną, po prawej łacha odłożóna za 

ostrogą, zasiedlona przez niwielką kolonię rybitwy białoczelnej w 2015 r 

 

 

Stare struktury hydrotechniczne odgrywają pewną rolę w powstawaniu i utrzymywaniu się siedlisk 

korzystnych dla rybitw. W rejonie powyżej przeprawy promowej w Zawichoście, rzeka rozwinęła 

swoje koryto tworząc system wielonurtowy, ominęła stare ostrogi, które pozostały w środku 

nurtu, tamując przepływ i powodując odkładanie się piachu w rejonie i tak wypłyconym. Wyspy 

powstałe w tym rejonie były sporadycznie wykorzystywane przez rybitwy do gnieżdżenia się 

jednak przeciwdziała temu płoszenie przez ludzi (ryc. r6). 
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Rysunek 33. . stare ostrogi ominięte przez nurt powyżej Zawichostu sprzyjają powstawaniu wysp 

 

W kilku miejscach rzeka eroduje brzeg poza opaską z narzuty kamiennego, tworząc baseny 

stojącej lub wolno płynącej wody poza głównym nurtem. Miejsca takie są dość często 

wykorzystywane przez rybitwy i inne ptaki wodno-błotne do żerowania i odpoczynku, zatem 

jeżeli nie stwarzają zagrożenia powodziowego powinny zostać zachowane w obecnym stanie, 

zapewne ewoluując w kierunku systemu pokazanego na zdjęciu satelitarnym występującemu w 

rejonie Zawichostu. Można przyjąć, że jeżeli erozja nie zbliża się do wału przeciwpowodziowego 

na odległość tzw. filaru (50-100m) można przyjąć, że nie stwarza niebezpieczeństwa. Jeżeli zbliża 

się do tej odległości, zarządzający powinien wybudować system przeciwdziałający erozji (opaski, 

ostrogi). 

 



                                                                                                                                 

57 

 

 

Żerowanie 

 

Obserwacje rybitw wskazują na dość istotne różnice w żerowaniu tych gatunków w dolinie Wisły, 

szczególnie dotyczy to rybitwy białoczelnej, która bardzo wyraźnie preferuje żerowanie na 

obszarach płycizn w strefie kilku metrów od linii brzegowej, podczas gdy rybitwa zwyczajna 

wydaje się szerzej używać dostępnych siedlisk, włącznie z obserwacjami na starorzeczach. 

Rybitwa białoczelna inetnsywnie eksploatuje płycizny przy wyspach i łachach: porusza się wzdłuż 

linii brzegowej kilka metrów od brzegu i co kilka-kilkadziesiąt metrów atakuje znajdujący się tam 

narybek. Wydaje się, że dzięki żerowaniu na narybek gromadzący się na płyciznach 

przybrzeżnych ten gatunek w sposób bardzo ścisły jest uzależniony od podsiedlisk zwartych 

związanych z archipelagami wysp i łach (ryc. r3). Jeżeli popatrzymy na rozmieszczenie stwierdzeń 

rybitwy białoczelnej w zwartych podsiedliskach związanych z archipelagiem wokół Wyspy 

Opockiej, to zauważymy, że wszystkie podsiedliska są wykorzystywane, za wyjątkiem głównego 

nurtu, który jest przez rybitwy unikany, natomiast jest to typ koryta, do którego docelowo 

prowadzi regulacja rzeki, Co więcej, obecność głębokiej rynny w sąsiedztwie wysp i łach 

wskazuje, że utrzymanie toru wodnego nie musi się wiązać z regulowaniem koryta. 
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Rysunek 34. Zróżnicowanie miejsc żerowania rybitwy białoczelnej w zależności od morfologii dna rzeki: A - rozkład 

obserwacji ataków rybitwy na ryby na odcinku Wisły widocznym na zdjęciu lotniczym, jak widać obserwacje 

układają się w ciągi odpowiadające zróżnicowaniu morfologii terenu iwdocznych na mapie B i C. Jeżeli żerowania 

zakwalifikować według spójnych podsiedlisk (D), to okazuje się, że rybitwa atakuje ryby tylko na płyciznach i 

przybrzeżnej strefie zastoiska przylegającego do wyspy. Wszystkie obserwacje ataków na ryby, za wyjątkiem trzech, 

miały miejsce  w obrębie "archipelagu" - kompleksu wysp i płycizn i odzwierciedlają jego kształt. 

 

 W innych częściach koryta Wisły, przeważnie uregulowanych narzutem kamiennym, 

żerowanie rybitw jest związane głównie ze strefą przybrzeżną, niezależnie od tego czy jest ona 

naturalna czy uregulowana, jednak w rejonie z narzutem kamiennym w zasadzie takie żerowanie 

obu gatunków obserwuje się sporadycznie. Dość często za to rybitwy białoczelne obserwowano 

żerujące w rejonie tam podłużnych spinających ostrogi (Piotrowice, Zawichost). 

Pewnym zaskoczeniem było stwierdzenie częstego żerowania rybitwy rzecznej, ale i również 

rybitwy białoczelnej na starorzeczach (wiśliskach), znajdujących się na terasie zalewowej. Jak 

wskazują dane połączone dla obydwu lat badań, rybitwa białoczelna była stwierdzana na 

starorzeczach w 16% namiarów, a rybitwa rzeczna 33%.  

  Dane te są obarczone pewnym błędem, bowiem w przeciwieństwie do głównego koryta, 

gdzie ptaka widać z daleka, starorzecza są izolowane pasami zarośli i lasów łęgowych co 
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niewątpliwie tłumi sygnał, ponadto w przypadku szybko poruszającego się ptaka i słabego 

sygnału czasami trudno jest stwierdzić od razu, gdzie on się znajduje natomiast dla rybitwy 

przeniesienie się ze starorzecza do głównego koryta jest kwestią sekund. Niewątpliwie jednak 

starorzecza stanowią ważny element siedliska dla obydwu gatunków rybitw.   

 Jeżeli archipelagi wysp znajdują się w rejonie nadbudowanego, płytkiego koryta, na 

którym następuje sedymentacja osadów, to brak tam wcinania sie koryta związanego z budowlami 

regulacyjnymi (ostrogi). W związku z czym, nie ma tam obniżania się poziomu wody na terenie 

doliny (międzywala), spowodowanego wcinaniem się głównego koryta rzeki, może nastąpić nawet 

lokalna nadbudowa koryta i lokalne podniesienie zwierciadła wody. Brak wcinania się koryta i 

utrzymane wysoko lustro wody powoduje, że starorzecza są wypełnione wodą. Stanowią zatem 

atrakcyjne żerowisko dla rybitw, z tym że nie tylko w odniesieniu do ryb, jak również dużych 

owadów, które również mogą tam być łowione.  

 

 

Rysunek 35. Ostrogi spięte tamami podłużnymi osłaniające przeprawę przez Wisłę w rejonie Piotrowic. Teren ten leży 
w rejonie intensywnej penetracji rybitw obydwu gatunków (niecałe 2km od kolonii lęgowej), stojąca woda 
funkcjonalnie odpowiada zastoiskom przy linii brzegowej lub starorzeczom 
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2.2.5 Starorzecza i kumaki  

 

Podczas badań terenowych w latach 2014 - 2015 zinwentaryzowano na terenie badań potencjalne 

miejsca rozrodu kumaków a następnie sprawdzono czy w okresie lęgowym występuje w nim 

gatunek. Wyniki inwentaryzacji wpisano w pięciostopniową skalę. Następnie dla każdego 

zbiornika określono wartość wskaźników oraz ich stałość. Za ważne uznano te stanowiska, 

których ranga w obu sezonach badawczych wnosiła przynajmniej 3.  

Następnie wokół tych stanowisk w oparciu o dane telemetryczne uzyskane dla blisko 

spokrewnionego kumaka górskiego  wyznaczono obszar dostępnej depresji wynoszący około 

500m.  
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Rysunek 36. Rozmieszczenie potencjalnych stanowisk lęgowych płazów na terenie 

opracowania oraz rangi liczebności stwierdzanych na nich kumaków. 
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Rysunek 37. Obszary o wysokiej wartości z punktu widzenia obecności płazów. Widać 

przerwanie integralności korytarza przez rozległą dysjunkcję. 

 

Cały czas należy pamiętać, że dla kumaków -  podobnie jak dla większości innych płazów - 

głównym czynnikiem ograniczającym liczebność i zasięg przestrzenny populacji jest dostępność 

miejsc rozrodu.  Na terenie doliny Wisły są to zwykle niewielkie zbiorniki wodne, położone w 

zagłębieniach na terasie zalewowej. Mechanizm ich tworzenia opisany został w rozdziale  2.2 (rys 

11). Są to z reguły, ale nie wyłącznie zbiorniki w zaawansowanych stadiach sukcesji, co odróżnia 

kumaka nizinnego od jego bliskiego krewniaka z karpat - kumaka górskiego B. variegata, który 

gnieździ się prawie wyłącznie w nowopowstałych zbiornikach w najwcześniejszych stadiach 

sukcesji. Nie znaczy to jednak, że kumak nizinny nie występuje w zbiornikach okresowych i w 

inicjalnej fazie. Dość często znajdywano tokowiska tego gatunku w zagłebieniach terenu o dnie 
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pokrytym trawą lub roślinnością zielną, co świadczy, że zbiornik ten okresowo wypełnił się wodą 

na skutek nawalnych opadów. Podobnie dość często można spotkać osobniki kumaka nizinnego 

w zagłębieniach pozostałych po eksplotacji piasku na terasie zalewowej. Raczej jednak trudno go 

spotkać w koleinach, czy kałużach. 

 

Rysunek 38. Typowe starorzecze na terasie zalewowej Wisły, w którym stwierdzono rozród kumaka i obecność 

osobników młodocianych 
 

Jedną z ważniejszych cech zbiornika, która określa czy nadaje się on do rozrodu kumaka jest 

występowanie ryb (rys. 33). Najbardziej prawdopodobnym powodem tego, że w zbiornikach z 

rybami rzadziej stwierdzano kumaka jest drapieżnictwo. Jaja i larwy kumaków - oraz innych 

płazów - stanowią dla ryb bardzo wartościowy pokarm, a ograniczona powierzchnia zbiorników 

utrudnia im skuteczną ucieczkę.  

Warto zauważyć, że 42% wszystkich zbiorników wodnych występujących na terasie ma charakter 

okresowy - wysychają one w okresie letnim (ryc. ),  co stwarza ryzyko wyginięcia kijanek, które 

nie zdążyły się przeobrazić. Mimo to, są one zasiedlane równie często jak zbiorniki stałe (rys. 34). 
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Jedną z przyczyn tego stanu może być równoważenie ryzyka utraty lęgu przez zmniejszoną presję 

drapieżników, która w zbiornikach okresowych jest znacznie niższa ze względu na brak ryb. 

Duża frakcja zasiedlonych zbiorników okresowych wskazuje także, że w odniesieniu do płazów 

konieczne jest stosowanie podejścia metapopulacyjnego. Jak widzimy na ryc. z punktu widzenia 

metapopulacji sytuacja w dolinie Wisły nie budzi zastrzeżeń za wyjątkiem odcinka między 

mostami kolejowym i drogowym i samym odcinkiem miejskim w Sandomierzu, gdzie stopień 

zawężenia doliny i jej antropogenicznego przekształcenia jest tak duży, że brak tam miejsca na 

naturalne, stałe lub okresowe, zbiorniki wodne. W tym miejscu niewątpliwie wytwarza się pas 

izolacji w obrębie populacji tego gatunku w dolinie Wisły. Warto przy tym podkreślić,  że sama 

rzeka stanowi granicę dla kumaka. Kumaki unikają głównego koryta rzeki: kumak wrzucony do 

rzeki nie ucieka od wroga na środek nurtu, ale przypływa od razu do brzegu, chociaż występuje 

na nim zagrożenie (eksperymentator). Zatem nieciągłość w dolinie powinna być zlikwidowana po 

obu stronach rzeki. Można to wykonać budując sztuczne stawki, które pełniłyby rolę tzw. 

przystanków populacyjnych (ang. stepping stones), nie tyle byłyby miejscami rozrodu 

utrzymującymi lokalną populację, co poprzez stworzenie potencjalnego miejsca kontaktu 

osobników z obu populacji sprzyjałyby wymianie genów i ułatwiałyby młodocianym osobnikom 

rozpraszającym się w przestrzeni pokonanie niesprzyjającego odcinka w trakcie szukania nowych 

siedlisk).  

 

Rysunek 39.  Kategorie liczebności kumaka nizinnego w zbiorniku w zależności od tego 

czy występują w nim ryby. 
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Rysunek 40. Kategorie liczebności kumaka nizinnego w zbiornikach stałych i 

okresowych 

 

Teoretycznie sytuacja kumaka nizinnego w dolinie Wisły, gatunku bardzo charakterystycznego dla 

tego siedliska i krainy geograficznej, wygląda bardzo dobrze. jednak w długiej perspektywie 

czasowej należy liczyć się z tym, że starorzecza będą zarastały, jak również będą zanoszone 

osadami gruboziarnistymi w czasie wylewów. Grube ziarno materiału osadzanego (głównie gruby 

piasek) nie będzie uszczelniał (kolmatował) powstających w naturalny sposób zagłębień na 

terenie terasy, bowiem jest przepuszczalny dla wody. Ponieważ brak mechanizmu 

hydrologicznego powodującego odcinanie zakoli, nowe starorzecza nie będą powstawały, a 

powstałe w czasie wezbrań rynny i zagłębienia erozyjne nie będą uszczelniane jeżeli rzeka nie 

będzie nanosiła do nich drobnych osadów, co wymaga wylewów o niskiej energii i sile unoszenia 

wody i stagnowania wylewu na terasie, aby umożliwić najlżejszym frakcjom osadzanie się 

najpóźniej, na powierzchni gruntu.  
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Na podstawie analizy powyższych materiałów, można konkludować, że najcenniejszymi 

przyrodniczo elementami doliny Wisły, są odcinki nadbudowy koryta. Powodują one powstanie 

kompleksu morofologicznego o najwyższym stopniu bogactwa przyrodniczego. Zespoły wysp,  

łach, płycizn i innych stowarzyszonych z nimi form morfologicznych, gwarantują przede 

wszystkim obecność bogatego zespołu gatunkowego ryb i ich wysoką liczebność osobniczą, 

głównie dzięki osobnikom młodocianym, które na płyciznach unikają drapieżnictwa i znajdują 

doskonałe warunki wzrostu dzięki wysokiej temperaturze. Bogate zespoły ryb stanowią 

doskonałą bazę pokarmową dla rybitw i równocześnie doskonałe, bezpieczne miejsce 

gnieżdżenia się i wykarmienia potomstwa. Z wysp oprócz rybitw korzystają inne gatunki, w tym 

mewy. Płycizny, zatoki ze stojącą wodą dobrze ogrzane stanowią miejsce występowania wielu 

bezkręgowców, m.in. małży, co odpowiada za występowanie ostrygojada Hemantopus astralegus  

gatunku bardzo rzadkiego występującego w dużym rozproszeniu. Z rozległych łach korzysta 

również rzadka sieweczka obrożna Charadrius hiaticula. Błotniste brzegi łach i zatok są miejscem 

występowania rzadkiego siedliska chronionego Dyrektywą Siedliskową z roślinnością inicjalną, 

znowóż ta roślinność sprzyja zwiększeniu przeżywalności piskląt rybitw, bowiem chroni je przed 

drapieżnikami i przegrzaniem. Wyspy w każdym sezonie przy odpowiednim układzie czynników 

atmosferycznych i hydrologicznych mogą być skolonizowane przez siewki drzew tworzących lasy 

łęgowe, które mogą się na nich rozwinąć, umacniając wyspę i tworząc trwałe siedlisko 

priorytetowe. Komplesy łach i wysp tworzą się w miejscach rozszerzania koryta - migracja koryta 

poza umocnienia brzegowe generuje dodatkowe siedlisko wody stojącej, analogiczne do 

starorzeczy miejsce żerowania ptaków.  

W porównaniu do tego zespołu, uregulowane koryto, z ostrogami koncentrującymi nurt nie 

przedstawia żadnej wartości przyrodniczej. 
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3. Analiza zagrożeń dla walorów przyrodniczych oraz rozwiązywanie konfliktów 

3.1. Utrzymanie naturalnej dynamiki procesów hydrologicznych w korycie rzeki 

Analiza rozmieszczenia cennych walorów przyrodniczych, oraz rozpoznanie mechanizmów 

odpowiedzialnych za ich obecność pozwala na postawienie tezy, że podstawowym warunkiem 

zachowania wysokiej wartości przyrodniczej odcinka Wisły jest zachowanie na nim możliwie 

wielu długich - co najmniej kilkukilometrowych odcinków - na których w obrębie koryta oraz na 

terasie zachodzić będą naturalne procesy hydromorfologiczne kształtujące strukturę koryt oraz 

terasy.  

Analizy przeprowadzone dla kluczowych walorów przyrodniczych związanych z korytem: rybitw 

oraz  ryb wskazują bowiem, że najlepsze warunki znajdują one tam, gdzie występuje mozaika 

spójnych podsiedlisk. Dokładny mechanizm tych preferencji nie został do końca wyjaśniony, 

jednak można go wiązać z tym, że niektóre gatunki ryb, w zależności od stadium rozwojowego 

preferują różne podsiedliska lub strefy przejściowe pomiędzy nimi. Co więcej istnieją przesłanki  

sugerujące możliwość dobowych migracji ryb pomiędzy podsiedliskami. Ponieważ zaś - jak już 

wspomniano - przestrzenny układ mezosiedlisk, oraz łach i wysp w obrębie koryta rzeki zmienia 

się w ciągu sezonu oraz między latami próba ustalenia optymalnego, stałego położenia i granic 

wysp byłaby podejściem niewłaściwym.  

Utrzymanie odcinków zachowujących naturalną dynamikę zmian w obrębie koryta ma też 

kluczowe znaczenie dla zachowania na omawianym terenie zbiorowisk inicjalnej roślinności 

brzegowej. Ponieważ naturalna sukcesja prowadzi do zaniku tych siedlisk tworzą się one tam 

gdzie dochodzi do nieustannego powstawania takich siedlisk od nowa. Zatem z samej swojej 

natury podlegają one stałym procesom zanikania i odtwarzania, pozostającym względem siebie w 

stanie dynamicznej równowagi.  

 Głównym zagrożeniem dla utrzymania naturalnej dynamiki takich obszarów są prace 

regulacyjne w korycie i dolinie rzecznej. Nie tylko zmniejszają one naturalne zróżnicowanie 

ukształtowania koryta, ale także przez wyrównanie przepływów hamują działanie naturalnych 

mechanizmów hydromorfologicznych. Na omawianym obszarze podaje się zwykle dwa 

argumenty na rzecz podejmowania działań regulacyjnych: utrzymanie toru wodnego oraz 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 

Tor wodny na Wiśle w rejonie Sandomierza ma obecnie znaczenie głównie rekreacyjne. 

Utrzymanie go w stanie umożliwiającym żeglugę większych jednostek - np. tzw. "Białej Floty" - 
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jest obecnie realizowane jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie Sandomierza. Na odcinku Wisły w 

tym rejonie zachowane są minimalne  głębokości dla III klasy dróg wodnych. Jednak już na  

odcinku Wisły poniżej Sandomierza  głębokości nie spełniają wymagań minimalnego napełnienia 

dla drogi wodnej III klasy. Lokalnie na odcinku Wisły poniżej Sandomierza (do km 304) 

zachowane są minimalne głębokości dla III klasy dróg wodnych przy brzegach wysokich oraz w 

nurcie głównym przy łukach wklęsłych. Rysunki 1 i 2 przedstawiają średni poziom dna poza 

nurtem głównym (linia ciągła) określony na podstawie kształtu przekrojów poprzecznych w 

charakterystycznych miejscach. Linią przerywaną wkreślono poziom dna dla dróg wodnych o 

znaczeniu regionalnym III klasy (głębokość 1.6 m). Poziom ten został wyznaczony w oparciu o 

wyniki jednowymiarowego modelowania numerycznego dla przepływu średniego rocznego 

SNQ=290 m3s-1 na odcinki Wisły w rejonie Sandomierza (poniżej ujścia Sanu SNQ=402 m3s-1).  

  .  

 

Rysunek 41.  Aktualny stan spełnienia wymogów toru wodnego III kategorii na badanym 

odcinku 

 

Przywrócenie na położonym niżej odcinku podobnych warunków żeglowności wiązałoby się z 

pogłębieniem i poszerzeniem koryta, a także wykonaniem prac zmieniających jego morfologię, 

tak by cześć koryta o założonych parametrach żeglowności zachowała ciągłość w profilu 

podłużnym rzeki.  Realizacja tego celu może być postrzegana jako zagrożenie dla różnorodności 

siedlisk przyrodniczych. Pojawiają się bowiem obawy ze strony organizacji ochroniarskich, że 

udrożnienie szlaku wodnego spowoduje na tyle istotną zmianę zachodzących w korycie procesów, 

że rozpocznie się proces erozji wysp stanowiących miejsca lęgowe rybitw i innych przyrodniczo 

cennych gatunków ptaków. Obawy takie byłyby uzasadnione, w przypadku planowania wykonania 

pełnych prac regulacyjnych, obejmujących zarówno umocnienie brzegów, jak i wyrównanie 
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profilu koryta.  Jeżeli jednak zrezygnować z tak radykalnego podejścia, a prace udrażniające tor 

wodny ograniczyć do niezbędnego minimum zachowując zbliżoną do naturalnej generalną 

strukturę profili podłużnego i porzecznego rzeki można uniknąć zaburzenia naturalnych 

procesów kształtujących jego morfologię. Pisząc w dużym uproszczeniu: wyspy i łachy będą dalej 

tworzyć się mniej więcej w tych samych obszarach, a zmienione zostanie najwyżej tempo i 

intensywność tych procesów. Aby zmiany te jednak nie były zbyt daleko idące, każde działanie 

tego rodzaju poprzedzone musi zostać szczegółową analizą obejmującą modelowanie zmian 

warunków na danym odcinku rzeki. 

 

Podobnie przedstawia sie sytuacja prac w korycie mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. Wyspy stanowiące miejsce lęgowe dla rybitw oraz ptaków siewkowatych 

zajmują sporą część przekroju poprzecznego morfologicznego koryta Wisły, widzimy je głównie 

w okresach niżówkowych i na skutek takiego postrzegania wysp można dojść do wniosku, że ich 

brak znacznie zwiększyłby przepustowość koryta. Jak widać na mapach koryta (rys 30), większość 

przepływu ma miejsce w wąskim kanale opływającym wyspy.  Zatem zdrowy rozsądek 

podpowiada ważne pytanie: czy obecność wysp, na których gnieżdżą się rybitwy, zwiększa 

zagrożenie powodziowe na skutek blokowania przepływu wody w korycie?  

 

Rysunek 42. Symulacja powierzchni wynurzonej Wyspy Opockiej przy różnych stanach napełnienia koryta, 

wykonana w oparciu o pomiary przekroju poprzecznego dna oraz pomiary geodezyjne przedstawione na rys. 29. 
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 W rozdziale 1.2.2. przedstawiono wyniki modelowania przepływu w rzeczywistym 

przekroju rzeki, jak i - teoretycznym - bez wyspy (rys 8). Jak widać na rys. 9., wyspa zwiększa 

poziom wód powodziowych o niespełna 7 cm, zatem dla przepływu wód powodziowych wyspa 

nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego tak się dzieje? To, co obserwujemy najczęściej to stan 

przeciętny lub niski rzeki. Wyspy są wtedy widoczne i nurt jest skoncentrowany w najgłębszych 

partiach koryta, stąd wrażenie, że wyspy blokują przepływ. Należy jednak pamiętać, że stan ten 

jest bardzo daleki do sytuacji, w których dochodzi do zagrożenia powodziowego. Przy takich 

wezbraniach, koryto rzeki nie pomieści wody i wylewa się ona na równię zalewową, zatem 

przestrzeń, którą ma do dyspozycji jest nieporównanie większa niż ta w korycie przy niskich 

stanach wody. Przy takim przemieszczaniu się mas wodny wyspy stają się tylko kwestią drobnych 

nierówności dna, które nie mają wpływu na rzędną wód i zagrożenie powodziowe. Jeżeli 

rozważymy, że najgłębsze miejsce koryta ma rzędną równą ok. 131m npm,  rzędna brzegu koryta 

morfologicznego znajduje sie na wysokości. 137m npm, a rzędna korony wału to 139m npm, ale 

w przypadku gdy woda wyjdzie na międzywale warunki przepływu zmieniają się diametralnie - 

można sobie wyobrazić, że szerokość koryta zwiększa się  wielokrotnie (np. 3 krotnie w wypadku 

archipelagu Wysp Opockich) a pojemność tego nowego "koryta" zwiększa się w stosunku do 

przepływu korytowego, w którym wyspa mogłaby mieć jakieś marginalne znaczenie. Zatem 

żądania likwidacji rezerwatu "Wisła pod Zawichostem" związane z obecnością wysp i miejsc 

lęgowych rybitw nie znajdują potwierdzenia w faktach. 

 

3.1.  Zachowanie właściwego stanu terasy zalewowej 

Obszar terasy ograniczonej wałami przeciwpowodziowymi lub naturalnym wyniesieniem terenu, 

ze względu na regularne zalewanie nie stanowi terenu o istotnym znaczeniu gospodarczym.  

Obecnie pokryte są one głównie przez, mniej lub bardziej przekształcone, lasy i zarośla łęgowe, 

nieużytki oraz łąki. Zróżnicowana morfologia z licznymi zagłębieniami, pozostałościami po 

starych korytach, dawnych inwestycjach hydrotechnicznych czy temu podobnymi, obfituje także 

w zagłębienia terenu, stale lub okresowo wypełnione wodą, co stwarza korzystne warunki dla 

rozwoju płazów. Co ważne, ze względu na regularnie przechodzące przez tę strefę wezbrania, 

inwestycje przekształcające ten teren są nieopłacalne. 
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Głównym zagrożeniem dla walorów przyrodniczych międzywala, a także osią konfliktu pomiędzy 

ochroną przyrody, a wymogami bezpieczeństwa powodziowego są lasy łęgowe. Ponieważ zajmują 

one znaczny obszar i stanowią element mogący spowolnić przepływ wezbraniowy, a w rezultacie 

zwiększyć ryzyko podniesienia poziomu wody powyżej rzędnej korony wałów. Lokalnie ryzyko 

takie rzeczywiście może wystąpić, dlatego należy się liczyć z koniecznością wycięcia części drzew 

w międzywalu. Jednak planując takie przedsięwzięcia należy brać pod uwagę to jak przebiega 

przepływ wezbraniowy w międzywału. 

W rozdziale 2.2. opisując przebieg wezbrania wykazano, że nawet przy pełnym wypełnieniu 

międzywala główna część przepływu realizowana jest w korycie. W miarę oddalania się od niego 

tempo przepływu, a co za tym idzie ilość transportowanej wody maleje. Wynika z tego, że 

również wpływ obiektów spowalniających przepływ na tempo transportu wody zależeć będzie od 

ich lokalizacji w przekroju poprzecznym doliny: taki sam obiekt będzie oddziaływać dużo silniej 

jeżeli jest  zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie koryta niż w przypadku odsunięcia od 

niego. Dotyczy to także zarośli, a przede wszystkim lasów łęgowych — usunięcie ich z sąsiedztwa 

koryta.  Dla omawianego obszaru wykonano modelowanie przepływu w miedzywalu mające na 

celu określenie, w których miejscach przepływ katastrofalny na poziomie Q1 grozi przelaniem sie 

przed wały, i czy wycinka łęgów może zmienić tę sytuację. Kluczowym  problemem jest w tym 

przypadku relacja szerokości międzywala do określenie czy strefy intensywnego przepływu 

brzegowego, opisanej w modelu Paschego (rys 10) jako BII. Jej już wspomniano jej szerokość 

zależy nie tylko do morfologii terasy ale też od porastającej ja roślinności. Jeżeli jest to las, lub 

inne zadrzewienia ich wycięcie od strony koryta stanowi najprostszą metodę poszerzenia strefy 

BII. 

Podstawę tego modelowania stanowił aktualny model rozmieszczenia koryta, granicy międzywala 

oraz strefy przepływu brzegowego BII w na opracowywanym odcinku doliny Wisły (rys 38) 

Uzyskane rezultaty wskazują, że najwyższe ryzyko przelania występuje w okolicy km 270 oraz 

290-295. a wiec poniżej Sandomierza i Annopola. Mniejsze przelania korony wałów można 

spodziewać się w  również w okolicy Zawichostu i Tarnobrzega. 

Biorąc pod uwagę aktualny stan pokrywy roślinnej międzywała oraz to, że na parametry 

przepływu w danym miejscu kształtowane są przez sytuację hydrologiczną powyżej jak i poniżej 

niego, wyznaczono miejsca, w których parametry przepływu poprawić można przez wycięcie 
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łęgów w międzywalu. Wskutek przeprowadzenia takich zabiegów ryzyko przelania się "wody 

jednoprocentowej" na badanym odcinki można ograniczyć jedynie do obszaru na wysokości 

Wyspy Opockiej(rys 39) 
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Rysunek 43. Zasięg strefy przepływu brzegowego B II oraz miejsca przekroczenia wałów przy wezbraniu na poziomie Q1% stan z aktualnny. Oznaczenia miejsc charakterystycznych 

jak na rys 2.  
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Rysunek 44. Szerokość stref przepływu przy założeniu wycięcia roślinności łęgowej we wskazanych miejscah. 
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Jednak zabiegi wycinania łęgów, ze względu na priorytetowy charakter tego siedliska, wymagają 

uzgodnienia z Komisją Europejską. Dlatego każdorazowe ich planowanie powinno zostać 

poprzedzone szczegółowymi analizami określającymi zakres wycinki oraz sposób wykonania 

kompensacji przyrodniczej, która w przypadku siedlisk priorytetowych jest obligatoryjna.    

Przede wszystkim należy pamiętać, że poszerzenie strefy efektywnego przepływu brzegowego 

(opisanej jako BII na rys 10) nie wymaga całkowitego oczyszczenia międzywala z drzew, a jedynie 

tej ich części, która wchodzi w strefę BII przepływu wezbraniowego. 

 Problem ten zobrazowano na przykładnie terenu w okolicy miejscowości Piorowice. 

Strefa przepływu brzegowego BII wymagana do uniknięcia przelania przez wodę Q1% korony 

wałów w znacznym stopniu pokrywa się z zaroślami łęgiowymi o wysokiej wartości przyrodniczej 

(rys 39). 

Ten obszar nakładania się tworzy strefę konfliktu - dla bezpieczeństwa powodziowego konieczne 

jest usunięcie z niej zarośli łęgowych. (rys. 40). Przy czym jest to zaledwie ich część. Analiza 

pokrycia roslinnego wskazuje, że w pobliżu występują obszary nieleśne, położone poza strefą 

przepływu brzegowego, na których można wykonać kompensacją przyrodniczą w postaci 

nasadzeń drzewami typowymi dla lasów łęgowych (rys 41). Jeżeli lokalne warunki uniemożliwiają 

dokonanie kompensacji na obszarze międzywała należy rozpoznać warunki siedliskowe trenów 

położonych poza wałami, i jeżeli spełniają one wymogi siedliskowe dla łęgów dokonać tam 

kompensacji przyrodniczej, np tam gdzie procesy madotwórcze - kluczowe dla utrzymania łęgów  

- zapewnione są przez dopływy Wisły.  Take działania jednak należy traktować jako wyjątkowe 

gdyż zasadą powinno być odtwarzanie łęgów tak by zachowywały one łączność z rzeką.  
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Rysunek 45. Wymagana do bezpiecznego przejścia wezbrania na poziomie Q1 strefa 

przepływu brzegowego BII (A) oraz lokalizacja cennych przyrodniczo lasów łęgowych w 

okolicy miejscowości Piotrowice 

 

obszar konfliktu

obszar możliwej 
kompensacji  

Rysunek 46 Obszary konfliktowe (wymagające wycięcia łęgów ze względów ochrony 

przeciwpowodziowej) oraz potencjalne miejsca wykonania kompensacji przyrodniczej  
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3.1.  Inne zagrożenia dla walorów przyrodniczych 

Płoszenie 

Zagospodarowanie koryta Wisły sprzyja wykorzystywaniu go do transportu i rekreacji, przede 

wszystkim ta ostatnia funkcja jest dość szeroko wykorzystywana, przy dość intensywnym 

wykorzystaniu również łodzi motorowych. Wbrew pozorom nie ma wielkiego znaczenia 

bezpośrednie płoszenie ptaków o ile nie jest nachalne - ptaki zrywają sie w kolonii po czym po 

kilku-kilkunastu minutach wracają na gniazda. Nie obserwowano wkraczania drapieżników do 

spłoszonych kolonii. Zazwyczaj wędkarze nie powodują płoszenia rybitw o ile zachowują się 

spokojnie i łowią ryby w znacznej odległości od gniazd (najlepiej powyżej 250m). Rybitwy siadają 

wtedy na gniazda i kontynuują wysiadywanie lub ochronę piskląt przed słońcem, przy czym 

rybitwa białoczelna jest wyraźnie mniej płochliwa od rybitwy rzecznej.  

 

Rysunek 47. Wędkarze, o ile zachowują się cicho nie wywołuja niepokoju polujących rybitw.  

 

Turyści, którzy przepływają obok wyspy na ogół również nie powodują długotrwałego spłoszenia 

samic i skutki takiego niepokojenia są chwilowe.  

 Problem pojawia się, gdy płoszenie jest długotrwałe. Bardzo często na wyspie znajdują się 

ludzie, którzy nie zachowują się spokojnie, chodzą po wyspach, plażują, niejednokrotnie wykazują 

zachowania "badawcze" i "opiekunów" - oglądają gniazda, powodując duży i co najgorsze 
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długotrwały niepokój w kolonii. Na wyspy wypuszczane są też psy, wożone na łodziach, które 

powodują długotrwałe spłoszenie osobników dorosłych, obserwowano również zjadanie piskląt. 

 Płoszenie powoduje najgorsze skutki w okresie dni słonecznych i upalnych. Czynnikiem 

zabójczym dla piskląt jest temperatura podłoża, która w upalny dzień na wyspie może sięgać 42oC 

i w ciągu kilkunastu-kilkudziesięciu minut nieosłonięte i niechłodzone pisklę zdycha z 

przegrzania.  

 

Rysunek 48. Dane dotyczące dobowych zmian temperatury, zebrane przez czujniki zapisujące zakopane płytko pod 

powierzchnią piasku (do 5cm) na płaskim, piaszczystym terenie na Wyspie Opockiej 

 

Ptaki dorosłe podczas obecności człowieka w kolonii w samo południe nie mogą dolecieć do 

młodych, aby je chronić przed słońcem i chłodzić zmoczonymi piórami. Również obserwowano 

wyschnięte jaja, prawdopodobnie zabite i wysuszone przez słońce na skutek płoszenia samic 

przez ludzi.  

 Również szczególnie szkodliwe jest palenie ognisk i biwakowanie - jest to jedna z 

najgroźniejszych przyczyn niepokojenia rybitw, ponieważ związana jest z dłuższą obecnością na 

wyspie i penetrowaniem jest powierzchni w poszukiwaniu drewna. Palenie ognisk może się 

również wiązać z przebywaniem na wyspie i jej penetrowaniem w godzinach wieczornych i 



                                                                                                                                 

79 

 

nocnych, co z całą pewnością prowadzi do opuszczenia gniazd. Jest to jedna z najbardziej 

prawdopodobnych przyczyn nieobecności lęgów rybitw na wyspach koło Zawichostu, gdzie w 

2012 r. znajdywano gniazda rybitwy białoczelnej.  

 

Rysunek 49. Pozostałości po paleniu ogniska na wyspie Zawichojskiej, 11. 06.2014. 
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Wytyczne do zarządzania kryzysowego: 

 

Wyspy śródkorytowe i obszary płycizn - ich istnienie jest uzależnione od przebiegu 

wielkoskalowych wezbrań, nie ma możliwości ich ochrony, zabezpieczenia i trwałego utrzymania. 

Od strony bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, obszary wysp i płycizn mają znikomy wpływ 

na wysokość fali powodziowej, a w przypadku wezbrań o potencjale powodziowym w ogóle 

znikają z koryta unoszone przez ogromną siłę unoszenia fali powodziowej, zatem tego rodzaju 

twory śródkorytowe w żaden sposób nie tamują przepływu katastrofalnego. 

 

Zmiana uwarunkowań hydrotechnicznych koryta Wisły i doliny - ponieważ istnienie wysp i 

łach jest uzależnione od siły unoszenia wody w korycie lub na równi zalewowej, wszelkie zmiany 

prowadzące do obniżenia energii wody sprzyjają obniżeniu jej siły unoszenia i prowadzą do 

utrzymania, bądź powstawania nowych struktur śródkorytowych. Zatem działania 

przeciwpowodziowe w rodzaju rozszerzenia wałów, budowy polderów, pozostawienie 

nieremontowanych umocnień brzegowych, sprzyjają zachowaniu siedlisk chronionych ptaków i 

ryb, oraz chronionych siedlisk przyrodniczych (siedliska inicjalne, lasy łęgowe). W przypadku 

zmian hydrotechnicznych prowadzących do zwiększenia siły unoszenia rzeki (ostrogi, tamy 

podłużne) dojdzie do wymywania osadów dennych i zanikania obszarów ich odkładania się, 

zatem wysp, łach, płycizn. Najlepszym rozwiązaniem byłoby utrzymanie równowagi procesów 

wymywania i odkładania osadów (utrzymanie równowagi hydrodynamicznej cieku).  

 

Zmiany uwarunkowań hydrotechnicznych w dopływach - równowaga procesów wymywania 

i odkładania osadów zależy również od dostawy osadów z dopływów, zatem wybudowanie 

zbiorników zaporowych na dopływach odetnie dostawę osadów, przyczyniając się do zwiększenia 

siły unoszenia rzeki w stosunku do obciążenia osadami i spowoduje wcinanie się koryta Wisły, 

zatem obszary płycizn zostaną wtedy przez rzekę rozmyte i wyniesione w dół biegu rzeki. 

Zjawisko to nie jest jednak ilościowo oszacowane, gdzie ewentualna zapora mogłaby powstać, aby 

nie naruszać równowagi istniejącej w Wiśle. Prace hydrotechniczne mogą również spowodować 

zjawisko odwrotne - regulacja środkowego odcinka rz. Nidy spowodowała powstanie erozji 

wgłębnej, która wyniosła ogromne ilości piasku z regulowanego odcinka, powodując powstanie 

piaskowego "czopa" poruszającego się wzdłuż koryta, na razie powodującego odcinkowe 

zabagnianie się doliny Nidy (Korzeniak et al. 1996). Jego ewentualne dotarcie do Wisły 
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niewątpliwie zmieni równowagę hydrodynamiczną, przyczyniając się do powstania nowych 

obszarów płycizn, jednak zjawisko to na obecnym etapie jest nieprzewidywalne co do zakresu i 

skutków.  

  

Prace wodne w obrębie koryta - warto zauważyć, że jak wskazują mapy głębokości w 

sąsiedztwie każdej wyspy występuje tzw. rynna: głęboko wyerodowane koryto, w którym 

następuje intensywny przepływ wody. Miejsce to w zasadzie odpowiada ukształtowaniem i 

funkcją torowi wodnemu. Nie zagraża jednak istnieniu wyspy. Podobnie eksploatacja osadów 

rzeki (tutaj głównie piasku) na poziomie jednego refulera, koparki nie stanowi żadnego 

zagrożenia dla stabilności wysp. Ich istnienie zależy od procesów wielkoskalowych, dużych 

wezbrań, lokalna zmiana morfologii nic nowego nie wniesie. 
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Wytyczne do planu ochrony lub PZO 

Odnośnie zachowania lęgowisk rybitw: 

 

1. W celu ochrony kompleksów hydromorfologicznych (zespołów spójnych podsiedlisk) 

razem z zasiedlającymi je gatunkami jest możliwe w stosunkowo niewielkiej skali 

przestrzennej. W stosunku do najbardziej konfliktowych gatunków rybitw, wyznaczenie 

stref  o długości do 5 i do 10km w linii prostej obejmującej obszary płycizn i 

archipelagów wysp, w miarę możności również starorzecza (r. rzeczna), zaspakaja 

wymagania siedliskowe tych gatunków. 

 

2. Można przyjąć zasadę stref  5/10: 

 do 5 km - minimalne ingerencje, tylko krótkotrwałe lub poza sezonem lęgowym, 

nie zmieniające siedliska, bez intensywnego płoszenia (stała obecność ludzi, imprezy, 

częsta obecność środków pływających, strefa ciszy, pływanie łodziami motorowymi tylko 

w ramach tranzytu, zabronione dobijanie i wchodzenie na wyspy, biwakowanie tam lub 

plażowanie, wypuszczanie psów). Dopuszczalne prace wodne nad utrzymaniem toru 

wodnego, w okresie poza lęgowym (zabronione od 1.04 - 1 sierpnia).  

 do 10 km - dopuszczalne korzystanie turystyczne z łach i wysp również w sezonie, 

jak również ingerencje w korycie (udrożnianie toru wodnego, pływanie Białej Floty, 

naprawianie urządzeń wodnych itp.), jednak nie zmieniające siedliska. 

 powyżej 10 km - w zasadzie powyżej tej granicy działania nie mają żadnego 

wpływu na rybitwy, a ich sporadyczne obserwacje dotyczą osobników nielęgowych, 

przelotnych i nie ma to znaczenia dla ochrony ich lęgowisk i miejsc gromadzenia się, co 

powinno być uwzględniane w ocenie oddziaływania na środowisko. 
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Propozycje działań ochronnych  

  

Obszary "wyspowe" powstają na skutek wielkoskalowych procesów hydrologicznych, nie mogą 

być w żaden sposób wykonane w ramach aktywnej ochrony. Możliwe są działania usprawniające 

ochronę: 

 

Odcięcie łachy - na ogół łachy są zbyt niskie, aby stanowić dobre miejsce gnieżdżenia się rybitw. 

Jednak w kilku przypadkach są one na tyle wysokie, że mogłyby stanowić miejsce lęgów, jednak 

jest ono połączone z lądem. Połączenie takie może być trwałe, może odsłaniać się przy bardzo 

niskich stanach wody, udostępniając wyspę drapieżnikom. Można zatem wykonać działanie 

ochronne polegające na odcięciu półwyspu (łachy) od brzegu przy użyciu refulera, koparki itp. 

sprzętu. Pogłębienie/wykonanie takiego przekopu nie wpływa na trwałość wyspy, gdyż jej 

istnienie uwarunkowane jest procesami działającymi w znacznie większej skali przestrzennej. 

Oczywiście, przekop, odcięcie łachy jest to działanie doraźne bowiem wielkie wezbrania z reguły 

przemieszczają wszystkie osady w podłożu koryta i mogą one z powrotem doprowadzić do 

powstania łachy połączonej z lądem lub całkowicie zmienić lokalne ukształtowanie terenu, 

włącznie z usunięciem wyspy w danej lokalizacji, nawet jeżeli jest ona utrwalona wieloma 

krzewami czy nawet lasami. Wyspy powstają na pewnym odcinku, gdzie spontaniczne procesy 

hydrologiczne prowadzą do odkładania się materiału, jednak nie ma gwarancji, że po wezbraniu 

powstaną ponownie w tym samym miejscu, ani, że koniecznie będą miały parametry 

odpowiadające lęgowiskom rybitw. Jeżeli obszar nadbudowy na danym odcinku rzeki jest 

uwarunkowany jednorazową ogromną dostawą osadów, więc jest jakby wielką łachą przesuwaną 

w obrębie koryta, to jest możliwe, że obszar taki przesunie się gdzie indziej, lub w ogóle zniknie, 

jeżeli przeważą w danym miejscu procesy erozyjne. W wielu miejscach takie działania są mało 

prawdopodobne, np. w rejonie Kępy Chwałowskiej obszar nadbudowy jest najprawdopodobniej 

stabilny co do ogólnego położenia, bowiem w tym rejonie rz. San zawsze będzie dostarczała 

ogromnej ilości osadów, zakłócając równowagę przemieszczania osadów w korycie Wisły i 

odkładając je na brzegu wypukłym. 

 

Lęgowiska na tratwach lub barkach - rozwiązanie to ma tę przewagę nad naturalnymi 

miejscami gnieżdżenia się, że jest niewrażliwe na zmiany poziomu wody, jedną z głównych 

przyczyn strat w lęgach. Jednak należy pamiętać, że lęgowisko musi się również charakteryzować 
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dobrą bazą pokarmową, czyli miejscami, na których stare osobniki mogą zdobywać pożywienie 

dla młodych w dużej ilości, a młode mogą bezpiecznie czekać na rodziców i uczyć się latać, nie 

wpadając od razu do wody. Zatem taka sztuczna wyspa i tak musi być umiejscowiona w 

obszarach rozszerzenia i nadbudowy koryta, bogatych w płycizny i starorzecza, potencjalne 

miejsca żerowania i odpoczynku. 

 

I. Wskazania do planu ochrony - zagrożenia spowodowane zjawiska naturalnymi 

 

- zmiany poziomu wody i zatapianie kolonii 

Podstawowa i ilościowo najważniejsza przyczyna strat lęgów rybitw i innych ptaków gnieżdżących 

się na wyspach. Wezbrania rzędu 2m powodują zatopienie wszystkich kolonii występujących na 

terenie obszaru badań. Wezbrania o niższej amplitudzie mogą nie spowodować zatopienia 

wyższej części Wyspy Opockiej. W 2014 r. okresie pierwszej powodzi na początku czerwca 

zginęły wszystkie gniazda na wszystkich badanych wyspach. W okresie drugiej powodzi na 

początku lipca zginęły wszystkie gniazda na wyspie Chwałowskiej, na stanowiskach 

rozproszonych (Ostrów i Piotrowice). Na Wyspie Opockiej przeżyło kilka najstarszych piskląt, 

bowiem wyspa nie została zatopiona do samego czubka. 

- wezbranie i jakość wody  

Wezbranie powoduje zmętnienie wody i ucieczkę ryb do refugiów na czas powodzi. 

Najprawdopodobniej powoduje to spadek efektywności żerowania, obserwowano bowiem, że 

ptaki nie karmiły piskląt pomimo tego, że nie cała wyspa była zatopiona. Wezbrania na Wiśle 

trwają długo, zatem zmętnienie wody jest również długie i szanse na wyprowadzenie młodych są 

prawdopodobnie bardzo małe. 

- długotrwałe lub intensywne opady 

Zaobserwowano, że po intensywnych opadach znajdywano pojedyncze pisklęta w bardzo 

młodym wieku, padłe, poza gniazdem, bez śladów uszkodzeń ciała. W przypadku rybitw 

białoczelnych, które zakładały gniazda na dużych płaskich powierzchniach piasku, gniazda były 

opuszczone a jaja "zasypane" piaskiem, który musiał być spłukiwany z wyższych położeń. 

Gniazdo opuszczone łatwo rozpoznać, bowiem przy takim gnieździe brak tropów ptaków (fot.). 
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 - agresja mew  

Zjawisko to występowało tylko na Wyspie Opockiej, gdzie oprócz rybitw zwyczajnych i 

białoczelnych gnieździły się pojedyncze pary mewy pospolitej. Wielokrotnie obserwowano, że 

pisklę rybitwy, które oddaliło się w kierunku mewy pospolitej było bardzo brutalnie atakowane i 

niejednokrotnie zabijane przez mewę pospolitą. Małe pisklęta zabite, z obrażeniami ciała, 

znajdywano również na tej wyspie. Obserwowano również, że nieraz bardzo intensywna obrona 

rybitwy rzecznej nie przerywa ataku mewy pospolitej. 

- drapieżnictwo 

Rybitwy praktycznie gnieżdżą się tylko na wyspach. Jednak czasem dochodzi do wyschnięcia 

odgałęzienia rzeki oddzielającego wyspę od suchego lądu. Na ogół kanały te są dość płytkie i w 

sytuacji niżówki często ich głębokość nie przekracza 0,5m. Wtedy kolonia jest atakowana prze 

drapieżniki ssacze. Nie jest jasne, dlaczego kolonię na Wyspie Chwałowskiej zlikwidowały wrony 

siwe, prawdopodobnie liczebność rybitw była zbyt niska, aby obronić się przed wronami. W 2016 

r. kolonię na półwyspach powyżej przystani w Sandomierzu zlikwidował lis (ocena na podstawie 

tropów). Duże ssaki dość często i względnie łatwo dostają sie na wyspy (fot. ). 

 

 

 

 

 

 

Fot. Łania na wyspie Chwałowskiej 
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3.3. Rozwiązania sytuacji konfliktowych 

Uzyskane wyniki wskazują że potencjalne konflikty mogą dotyczyć przede wszystkim kwestii 

lasów łęgowych, które lokalnie zmniejszają parametry przepływów katastrofalnych w sposób 

stwarzający ryzyko nadmiernego spiętrzenia.  

Aby wypracować rozwiązania minimalizujące straty przyrodnicze i jednocześnie zapewniające 

maksymalną efektywność ochrony przeciwpowodziowej przeprowadzono poniższe analizy. 

Ocena wpływu rozmieszczenia struktury lasów na hydrauliczne warunki przepływu 

Konflikty związane z zarządzaniem powodziowym dotyczą głównie kwestii wycinania 

zarośli i zadrzewień w międzywalu. Jeżeli działania takie są konieczne należy 

przestrzegać następujacego schematu: 

1. W pierwszej kolejności planować cięcia zarośli nie mających charakteru łęgów. 

2. Cięcia łęgów prowadzić przede wszystkim w strefie przykorytowej gdzie podczas 

wezbrań przepływ wody na terasie jest największy, im dalej od koryta tym masa 

przepływającej wody w jednostce czasu jest mniejsza. 

3. Podczas cięć unikać fragmentacji płatów - duże płaty o wrzecionowatym rzucie z góry, 

są nie tylko korzystniejsze z punktu wiedzenia ochrony przyrody, ale też mniej 

spowalniają przepływ niż pofragmentowane płaty o tej samej powierzchni. 

. 
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Wytyczne dla Ocen Oddziaływania na Środowisko 

1. Brak wpływu 

Podstawowe znaczenie ma art. 6. Dyrektywy Siedliskowej, który określa zasady prowadzenia 

działalności człowieka w odniesieniu do obszarów Natura 2000.  

Artykuł 6. 

1. Dla specjalnych obszarów ochrony Państwa Członkowskie tworzą konieczne środki ochronne obejmujące, jeśli 

zaistnieje taka potrzeba, odpowiednie plany zagospodarowania opracowane specjalnie dla tych terenów bądź 

zintegrowane z innymi planami rozwoju (…) 

2. Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony 

pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia 

gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie może mieć znaczenie w stosunku 

do celów niniejszej dyrektywy. 

3. Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania 

terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi 

planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia 

założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 

właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie 

wpłynie ono niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego 

społeczeństwa. 

Podobny wydźwięk ma Dyrektywa Ptasia: 

W odniesieniu do obszarów ochrony (…) państwa członkowskie podejmują właściwe kroki w celu uniknięcia 

powstawania zanieczyszczenia lub pogorszenia warunków naturalnych siedlisk lub 

jakichkolwiek zakłóceń wpływających na ptactwo (…). (Artykuł 4) 

Warto odnieść się również do prawa krajowego, jak stwierdza Dyrektywa Ptasia: 

Państwa Członkowskie mogą wprowadzić bardziej rygorystyczne środki ochronne niż przewidziane w niniejszej 

dyrektywie. (Artykuł 14) 
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 Zatem w odniesieniu do Natury 2000, jeżeli przedsięwzięcie ma charakter gospodarczy i 

komercyjny, jedynym sposobem jego realizacji jest przyjęcie koncepcji absolutnego 

zminimalizowania wpływu, zatem negatywne wpływy muszą być wykluczone na etapie 

koncepcji i projektowania.  

Koncepcja przedsięwzięcia powinna z góry brać pod uwagę wymagania związane z OOŚ, 

w przeciwnym wypadku nie będzie możliwości uzyskania pozytywnej decyzji. Warunkiem jest 

eliminacja negatywnych oddziaływań; nastawianie się na kompensację nie jest właściwe, bo 

zakłada wystąpienie negatywnych oddziaływań, mimo których przedsięwzięcie byłoby 

realizowane.  

Zasady oceny (Liro 2008): 

- ocena jest prowadzona z punktu widzenia celów ochrony obszaru i jego integralności3, 

- ocena jest prowadzona zgodnie z zasadą przezorności, 

- ocena obowiązuje już w przypadku podejrzenia znaczącego oddziaływania, 

- wątpliwości interpretuje się na korzyść ochrony środowiska, a nie na korzyść inwestycji, a 

kryteria ekonomiczne nie mogą być postrzegane jako nadrzędne nad kryteriami ekologicznymi, 

- ocenę przeprowadza się w powiązaniu z innymi planami lub projektami (oddziaływania 

skumulowane), 

- jeżeli na obszarze N2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, można 

zezwalać na realizację przedsięwzięcia wyłącznie w celu ochrony zdrowia lub życia ludzi, 

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania korzystnych następstw o 

pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, lub ze względu na inne wymogi 

Nadrzędnego Interesu Publicznego (NIP) po uzyskaniu opinii KE. W omawianym przypadku 

doliny Wisły dotyczy to lasów łęgowych. 

Wniosek: Należy brać pod uwagę, że w przypadku przedsięwzięcia o dużym stopniu inwazyjności 

wszystkie wątpliwości dotyczące szkodliwego wpływu na integralność obszaru N2000, 

                                                             
3 Patrz definicja terminu „integralność” – str. 4. 
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nasuwające się w trakcie procedury OOŚ muszą być wyjaśnione, gdyż inaczej będą 

interpretowane na niekorzyść inwestycji i spowodować negatywną decyzję. 

 

Elementy oceny: 

 

a. Tabela wpływów, obszaru, czasu i charakteru oddziaływania 

(bezpośrednie, wtórne), 

W raporcie należy przewidzieć rodzaj oddziaływań, które mogą wystąpić w czasie realizacji 

inwestycji, określić ich obszar, czas, siłę i czy mają charakter bezpośredni (zniszczenie siedliska: 

wycięcie lasu łęgowego, zasypanie starorzecza, płoszenie rybitw, zatrucie wody i spowodowanie 

śnięcia chronionych gatunków ryb, itp. wynikające bezpośrednio z prowadzonych prac czy 

powstających obiektów), czy też pośredni, kiedy negatywne skutki dla obszarów N2000 działają 

za pośrednictwem innych czynników, nie mających bezpośredniego związku z realizacją 

przedsięwzięcia. Zalicza się tu oddziaływania wtórne (np. kiedy wzrost wydobycia piasku z koryta 

Wisły spowoduje takie natężenie transportu rzecznego w sąsiedztwie lęgowisk rybitw, lub 

transportu samochodowego w sąsiedztwie starorzecza z tokowiskiem kumaka nizinnego, że np. 

spowoduje to nieustanne płoszenie kolonii lub np. zatrucie wód starorzecza ropopochodnymi, 

lub odwrotnie, wpływ pozytywny, gdy wzrost zajęcia terenu spowoduje, że starorzecze nie będzie 

miejscem nielegalnych zrzutów szamba itp.).  

Mogą wystąpić oddziaływania skumulowane (np. utrata ołowianego ciężarka przez wędkarza nie 

powoduje negatywnych skutków dla środowiska starorzecza, jednak przy nasilonej rekreacji 

wędkarskiej masa utraconych ciężarków może być tak duża, że spowoduje zatrucie zbiornika 

ołowiem o ile do starorzecza zostaną odprowadzone ścieki zakwaszające wodę i sprzyjające 

przejściu ołowiu do środowiska). Bardzo drobne, pozornie nieszkodliwe, ale występujące w dużej 

liczbie oddziaływania, dające efekt oddziaływania skumulowanego, często określa się „efektem 

salami” (duża porcja wędliny może być skrojony do zera cienkimi plasterkami, podobnie 

drobnymi zakłóceniami można zlikwidować walor przyrodniczy). 

Działania znacząco oddziałujące na obszar N2000 to działania, które mogą: 
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a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000, lub 

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.  

Brak jednakże szczegółowych kryteriów takich oddziaływań - obowiązuje podejście indywidualne 

i ocena ekspercka (Liro 2009). Zarówno ocena pojedynczych oddziaływań, jak i ocena wariantów, 

powinna opierać się na ilościowych wskaźnikach: wpływ każdego z czynników ranguje się 

liczbowo (np. 1 – oddziaływanie najsłabsze, 5 – oddziaływanie najsilniejsze). Rangi te nie muszą 

mieć wyłącznie wpływu negatywnego, w ocenie bierze się pod uwagę również możliwość 

oddziaływania zmiennego i pozytywnego, jednak przede wszystkim powinny być brane pod 

uwagę i analizowane osobno oddziaływania negatywne, jako mogące powodować szkody. 

Pożądane są tabele podsumowujące osobno wpływy o charakterze negatywnym i pozytywnym, w 

której uwzględnić również należy również wpływy o charakterze mieszanym lub znoszące się. 

Jak podkreśla Engel (2009) ocena oddziaływań opiera się na prognozowaniu, które 

powinno mieć charakter naukowy, może opierać się również na modelach i symulacjach efektów, 

tam, gdzie nie ma jednoznacznych danych dotyczących przewidywanego wpływu. Jest jasne, że 

przeprowadzenie badań telemetrycznych rybitw w przypadku każdego przedsięwzięcia w dolinie 

Wisły jest wymaganiem nierealnym w stosunku do lokalnego, drobnego przedsiębiorcy, czy też 

określenie stanu równowagi korytowej, w przypadku podejmowania eksploatacji piasku z koryta. 

Jest jasne, że ocena tego rodzaju przedsięwzięć powinna być oparta na modelowaniu/prognozie 

opartej o wyniki przedstawionych tutaj badań naukowych. 

 

Przykłady kryteriów znaczącego wpływu w odniesieniu do: 

a) populacji chronionego gatunku: 

- spadek liczebności lub zagęszczenia populacji w dłuższej perspektywie czasowej, 

- zmniejszenie zasięgu gatunku,  
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- pogorszenie funkcjonowania populacji (np. ograniczenie możliwości reprodukcji, zwiększenie 

śmiertelności, pogorszenie możliwości wymiany genetycznej, pogorszenie łączności z innymi 

populacjami) 

- zmniejszenie powierzchni siedliska gatunku, 

- pogorszenie jakości siedliska gatunku, 

- pogorszenie szans osiągnięcia (także przywrócenia) właściwego stanu ochrony gatunku w 

przyszłości 

 

b) siedlisk przyrodniczych: 

-   fizyczna degradacja, 

-   zmniejszenie powierzchni, 

-   zmiana cech charakterystycznych siedliska, pogorszenie stanu gatunków typowych dla siedliska 

przyrodniczego, 

- pogorszenie szans osiągnięcia (także przywrócenia) właściwego stanu ochrony siedliska w 

przyszłości (renaturyzacji lub odwracalności zmian) 

 

Zasady dodatkowe: 

1. Zdefiniowanie odporności siedliska – np. płoszenie rybitw w dni pochmurne – niski 

wpływ, w dni słoneczne - wysoki, ale nie eliminujący gatunku, a jedynie silnie 

zmniejszający jego rozrodczość, wpływ jest odwracalny przy odpowiednich zakazach 

użytkowania rzeki. Natomiast uregulowanie koryta i zniesienie wysp – bardzo wysoki 

wpływ, powodujący trwałą, nieodwracalną likwidację lęgowiska - realizacja takiego 

przedsięwzięcia powinna mieć maksymalną negatywną rangę. 

2. Analiza trendów występujących w otoczeniu – np. sukcesja starorzecza, będzie zachodziła 

cały czas, szkodząc funkcjom starorzecza; oczyszczanie się wód Wisły, powinno 

sukcesywnie poprawiać stan ryb i żerujących na nich rybitw. 
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b. Ocena oddziaływań pod kątem celu ochrony 

Punktem odniesienia powinien być przede wszystkim SDF, jednak istotne populacje gatunków 

jak i powierzchnie siedlisk nowoodkryte na terenie obszaru, również powinny podlegać ochronie. 

W wypadku omawianego obszaru należy skupić się na ochronie lasów łęgowych, jako siedliska 

priorytetowego, ryb, awifauny i pozostałych siedlisk związanych z rzeką, również jako istotnych 

miejsc innych gatunków, np. starorzecza przyczyniają się do występowania płazów  

 

c. Rozwiązania alternatywne i warianty 

Przed wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji należy ustalić, czy istnieją rozwiązania 

alternatywne. Kryteria związane z celami ochrony obszaru N2000 są nadrzędne, na ich podstawie 

wybiera się wariant najkorzystniejszy dla środowiska, z konieczną analizą skutków wariantu 

zerowego.  

Warianty mogą dotyczyć: 

- lokalizacji, 

- skali przedsięwzięcia, 

- etapowania, 

- metod konstrukcyjnych, 

- technik eksploatacyjnych, 

- sposobów likwidacji przedsięwzięcia po zakończeniu funkcjonowania. 

Ustalając rozwiązania alternatywne, należy dokonać ich oceny pod kątem oddziaływania na 

obszar Natura 2000. Nie można a priori odrzucić pewnych alternatyw lub wariantów, tylko 

dlatego, że są droższe, bardziej skomplikowane technologicznie, czy wydłużają czas realizacji 

przedsięwzięcia. Jedynym kryterium wyboru jest istotność oddziaływania na przedmiot ochrony i 

integralność obszaru Natura 2000 (Engel 2009). 
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d. Działania zapobiegające (łagodzące, minimalizujące) 

Działania zapobiegające mają za zadanie ochronić spójność obszaru przed wpływami 

przedsięwzięcia. W odniesieniu do części związanej z Naturą 2000 pozytywna decyzja 

środowiskowa jest uzależniona głównie od dobrej koncepcji, minimalizującej wpływ na obszary 

N2000 (zasadą jest unikanie wpływu, nie leczenie ich skutków) dlatego tyle uwagi przywiązuje się 

do rozwiązań alternatywnych, wariantowania lub do działań zapobiegających ewentualnym 

wpływom.  

Kompensacja nie znajduje tu żadnego zastosowania - jest rozwiązaniem ostatecznym, gdy 

realizacja przedsięwzięcia jest nieunikniona, np. ze względu na Nadrzędny Interes Publiczny 

(NIP). Jeżeli mamy do czynienia z przedsięwzięciem czysto komercyjnym, kompensacja nie może 

być w żaden sposób zastosowana. 

Działania zapobiegające muszą spełnić określone warunki: 

1. są studium przypadku - zaplanowane indywidualnie na podstawie inwentaryzacji 

przyrodniczej i oceny wpływu, 

2. eliminują u źródła negatywne skutki przedsięwzięcia poprzez zastosowanie odpowiednich 

środków technicznych lub nietechnicznych, 

3. ich realizacja powinna wyprzedzać wystąpienie negatywnego oddziaływania. 

Najważniejsza jest zasada wyprzedzania wpływu, jeżeli wpływ wystąpi – nastąpiła szkoda w 

integralności obszaru, z zasady eliminuje to przedsięwzięcie lub powoduje wdrożenie procedury 

szkodowej. 

 

e. Kompensacja 

Kompensacja przyrodnicza jest to „zespół działań obejmujących w szczególności roboty 

budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień 

roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, 

wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie 

walorów krajobrazowych” (art. 3. pkt 8 POŚ). 

Ma na celu zrównoważenie negatywnych skutków  przedsięwzięcia. Kompensacja 

naturowa, w obszarze N2000, ma zupełnie odmienny charakter - jest to rozwiązanie ostateczne, 
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związane z koniecznością realizacji przedsięwzięcia, np. ze względu na NIP, przy braku rozwiązań 

alternatywnych, a przy gatunkach/siedliskach priorytetowych tylko w przypadku dla ochrony 

zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub uzyskania korzystnych 

następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego. Jeżeli zatem w 

przypadku Wisły wystąpi konieczność przebudowania wałów przeciwpowodziowych - dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego - z naruszeniem lasów łęgowych, kompensacja będzie 

musiała przewidzieć odtworzenie lasów o analogicznej randze na innym obszarze. 

Kompensacja jest warunkiem realizacji przedsięwzięcia wpływającego znacząco negatywnie na 

cele ochrony obszaru Natura 2000, jeśli: 

- środki minimalizujące są niewystarczające (znaczące oddziaływanie), 

- brak rozwiązań alternatywnych, 

- wystąpił nadrzędny interes publiczny, 

- uzyskano opinię Komisji Europejskiej (gatunki/siedliska priorytetowe), 

Brak możliwości zapewnienia odpowiedniej kompensacji przyrodniczej skutkuje brakiem 

możliwości zezwolenia na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 6(4) dyrektywy siedliskowej. 

Kompensacja jest środkiem nadzwyczajnym,  wykracza poza normalną praktykę, nie 

może być przesłanką wyboru wariantu mniej korzystnego dla środowiska. Miejsca wykonywania 

kompensacji są włączane do sieci Natura 2000. 

 

f. Najważniejsze  błędy popełniane w procedurze OOŚ  

 

Błąd 1. Brak lub niepełna inwentaryzacja przyrodnicza, brak pełnych badań terenowych 

bądź opieranie się na nierzetelnych lub nieaktualnych danych. Inwentaryzacja przyrodnicza 

umożliwia: 

- właściwą ocenę wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru Natura 2000 i 

zaplanowanie działań minimalizujących 
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- uzyskanie pewności, że w zasięgu oddziaływania inwestycji nie ma gatunków i siedlisk 

objętych ochroną (w obszarze i poza Natura 2000),  

Inwentaryzacja powinna mieć trzy etapy: 

I. Przygotowawczy – określenie potrzeb w zakresie prac terenowych (zasięg przestrzenny i zakres 

rzeczowy).  

II. Prace terenowe:  

a) określenie rozmieszczenia siedlisk i gatunków,  

   b) ich liczebność i powierzchnia,  

   c) stan zachowania struktury i funkcji (np. czy stanowisko rybitw ma charakter 

efemeryczny (późny lęg na odosobnionym stanowisku), czy też jest to regularna kolonia lęgowa) 

III. Synteza – wskazanie najważniejszych przedmiotów ochrony, opracowanie map 

Ważny jest termin wykonania inwentaryzacji – dostosowanie do faz rozwoju gatunków i siedlisk 

(terminów kwitnienia roślin, okresów rozrodu, migracji itd.) 

 

Błąd 2. Brak znajomości i odniesienia się w OOŚ do wymogów ochrony gatunków. 

Wymagana jest szczególnie dobra znajomość ich biologii i to w danym miejscu. Dość często jest 

to błąd wynikający z niedostatków wiedzy - np. do niedawna blokowano decyzje środowiskowe 

na eksploatację piasku z Wisły na podstawie pojedynczych obserwacji rybitw w rejonie 

planowanego wydobycia; obecnie na podstawie badań naukowych wiemy już, że sama obecność 

żerującej rybitwy nie stanowi przesłanki dla blokowania inwestycji, ważna jest odległość od 

kolonii lęgowej i charakter siedliska (archipelag wysp i płycizn). 

Błąd 3. Brak odniesienia do zaburzenia integralności (spójności funkcjonowania) 

obszaru.  

Błąd szczególnie ważny przy okazji środowisk rzecznych, gdzie często zakłada się, że prace 

prowadzone lokalnie, np. regulacyjne przy budowie mostu, nie mają wpływu na środowisko rzeki 

poniżej inwestycji (np. poprzez wzmożony transport osadów). Ocena integralności siedliska 
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wymaga głębokiej wiedzy o jego funkcjonowaniu i niestety, bardzo często wymaga badań: 

długotrwałych i kosztownych, dlatego wytycznych co do funkcjonowania doliny Wisły 

dostarczamy na skutek realizacji bardzo dużego projektu. W przypadku doliny Wisły widać, że 

środowisko rzeki jest wyjątkowo wrażliwe i podatne na zmiany, co bezpośrednio przekłada się na 

występowanie gatunków i siedlisk.  
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2. Wytyczne Dyrektyw UE istotne dla zarządzania - podniesienie bioróżnorodności 

Dyrektywa Siedliskowa zawiera stwierdzenia o pozytywnym wpływie działalności człowieka na 

zachowanie bioróżnorodności:  

uznając za główny cel niniejszej dyrektywy wspieranie zachowania różnorodności biologicznej przy uwzględnianiu 

wymagań gospodarczych, społecznych (…); zachowanie takiej różnorodności biologicznej może w niektórych  

przypadkach wymagać utrzymania lub wręcz pobudzania działalności człowieka. (Preambuła) 

3. Państwa Członkowskie, w razie potrzeby, podejmują starania w celu poprawy ekologicznej spójności Natury 

2000 poprzez zachowanie oraz, w stosownych przypadkach, rozwinięcie cech krajobrazu o dużym znaczeniu dla 

dzikiej fauny i flory, jak to określono w art. 10. (Artykuł 3.) 

Najważniejszy wydaje się tutaj art. 10, który wprost nakłania do uwzględniania w planistyce 

tworzenia warunków korzystnych dla dzikiej flory i fauny. Art. 10 dyrektywy wprost wymienia 

przykłady tego rodzaju przedsięwzięć: 

Państwa Członkowskie, planując zagospodarowanie terenów i formułując politykę rozwoju, w szczególności mając 

na względzie poprawę ekologicznej spójności sieci Natura 2000, dążą tam gdzie uznają to za konieczne, do 

pobudzania zagospodarowywania elementów krajobrazu, które mają duże znaczenie dla dzikiej fauny i flory. 

Są to elementy, które ze względu na swoją liniową lub ciągłą strukturę (takie jak rzeki i ich brzegi albo 

tradycyjne systemy oznaczania granic terenu) bądź pełnioną funkcję ostoi (takie jak stawy lub niewielkie lasy) są 

istotne dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej dzikich gatunków.(Artykuł 10) 

Podobne zadania stawia Dyrektywa Ptasia: 

1. (…) państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne  środki w celu ochrony, zachowania i przywrócenia 

wystarczającej różnorodności i obszaru naturalnych siedlisk wszystkich gatunków ptactwa, określonych w art. 1. 

2. Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk obejmuje przede wszystkim następujące 

środki: 

a) stworzenie obszarów ochrony; 

b) utrzymanie i gospodarowanie, zgodnie z potrzebami ekologicznymi naturalnych siedlisk w ramach stref 

ochronnych i poza nimi; 
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c) przywracanie zniszczonych biotopów; 

d) tworzenie biotopów. (Artykuł 3) 

Zatem w przypadku gospodarowania doliną Wisły, biorąc pod uwagę, że obszary ochrony zostały 

już stworzone, niezbędne jest kierowanie się głównie zaleceniami podpunktu b, c i d. 
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Słownik pojęć dot. systemu Natura 2000 

siedliska przyrodnicze - oznaczają obszary lądowe lub wodne wyodrębnione w oparciu o cechy 

geograficzne, abiotyczne i biotyczne, zarówno całkowicie naturalne, jak i półnaturalne 

(Dyrektywa Siedliskowa Art. 1, pkt. b) 

 

stan ochrony siedliska przyrodniczego - oznacza sumę oddziaływań na siedlisko przyrodnicze 

oraz na jego typowe gatunki, które mogą mieć wpływ na jego długofalowe naturalne 

rozmieszczenie, strukturę i funkcje oraz na długoterminowe przetrwanie jego typowych 

gatunków w obrębie terytorium, o którym mowa w art. 2 (…). 

 

właściwy stan ochrony siedliska - stan ochrony siedliska przyrodniczego zostanie uznany za 

„właściwy”, jeśli: 

- jego naturalny zasięg i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są stałe lub się 

powiększają, 

- szczególna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją i 

prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz 

- stan ochrony jego typowych gatunków jest właściwy, w rozumieniu lit. i) (Dyrektywa 

Siedliskowa Art. 1, pkt. e) 

 

priorytetowe rodzaje siedlisk przyrodniczych  - rodzaje siedlisk przyrodniczych zagrożonych 

zanikiem, które występują na terenie UE i za których ochronę Wspólnota Europejska ponosi 

szczególną odpowiedzialność w związku z tym, że znacząca cześć ich naturalnego zasięgu 

znajduje się na terenie UE. W przypadku siedlisk priorytetowych realizacja inwestycji może być 

usprawiedliwiona tylko nadrzędnym interesem publicznym i w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, 

bezpieczeństwa powszechnego, lub uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym 

znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej i po 

wykonaniu kompensacji. 
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stan ochrony gatunków - oznacza sumę oddziaływań na te gatunki, mogących mieć wpływ na 

ich długofalowe rozmieszczenie i obfitość ich populacji w obrębie terytorium, o którym mowa. 

art. 2. (Dyrektywa Siedliskowa Art. 1, pkt. i) 

 

właściwy stan ochrony gatunków – stan ochrony gatunków uznaje się za „właściwy” jeśli: 

- dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych gatunków wskazują, że same utrzymują 

się w skali długoterminowej jako trwały składnik swoich siedlisk przyrodniczych; 

- naturalny zasięg gatunków nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się 

przewidzieć przyszłości, oraz 

- istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać swoje 

populacje przez dłuższy czas (Dyrektywa Siedliskowa Art. 1, pkt. i) 

 

Nadrzędny Interes Publiczny – nie jest zdefiniowany w polskim prawie. Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) definiuje 

interes publiczny jako „uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane 

potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem 

przestrzennym”. Engel (2009) określa go bardzo szeroko i podaje przykłady, kiedy dopuszczono 

powiększenie portu, kopalni węgla, budowę zbiornika.  

 

SDF – (ang. Standard Data Form) – Standardowy Formularz Danych, formularz w którym 

wpisuje się podstawowe informacje dotyczące obszaru Natura 2000. Ujmuje on podstawowe 

walory przyrodnicze i lakoniczny opis obszaru. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o 

ustanowieniu obszaru Natura 2000. 

 

Przedsięwzięcie – każda fizyczna ingerencja w środowisko naturalne 
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Plan – plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju regionalnego, ustalające ramy 

dla późniejszych przedsięwzięć. 

 

Integralność obszaru = spójność obszaru - utrzymywanie się właściwego stanu ochrony tych 

siedlisk przyrodniczych, populacji roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla ochrony których obszar 

został wyznaczony. Na integralność obszaru składa się także zachowanie struktur i procesów 

ekologicznych, które są niezbędne dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania siedlisk 

przyrodniczych oraz populacji roślin i zwierząt. Obszar zachowujący integralność to taki, który 

charakteryzuje się właściwym (dobrym) stanem ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, 

zgodnym z celami ochrony obszaru, oraz dużymi możliwościami samoregulacyjnymi, czyli 

wykazuje dużą odporność i zdolności regeneracyjne i nie wymaga dużego wsparcia z zewnątrz 

(Engel 2009). Według Ministerstwa Środowiska Wielkiej Brytanii termin „integralność” oznacza 

„spójność struktury i funkcji ekologicznych obszaru, na całej jego powierzchni, lub też siedlisk, 

zespołów siedlisk i/lub populacji gatunków, dla których obszar jest lub będzie zaklasyfikowany” 

(PPG 9, 1994 za European Communities 2000). Mylone są pojęcia: integralność to nie jest niski 

stopień fragmentacji (mylne tłumaczenie słowa „integrity”), lecz raczej nienaruszalność, 

spoistość, funkcjonalność (słownik Merriama-Webstera wymienia 3 znaczenia:  

1 - firm adherence to a code of especially moral or artistic values: incorruptibility; (odpowiadanie 

standardom) 

2 - an unimpaired condition: soundness; (nieupośledzona kondycja) 

3 - the quality or state of being complete or undivided: completeness. (calość, niepodzielność) 

 

Oddziaływanie znaczące – nie da się ściśle określić, zależy od lokalnych okoliczności, zależy 

nie tylko od siły oddziaływania, ale podatności gatunku lub siedliska oraz możliwości odwrócenia 

szkody (tzw. sprężystości gatunku lub siedliska). Oddziaływanie ocenia się nie tylko w stosunku 

do stanu aktualnego, ale w stosunku do stanu optymalnego; aktualnie zła kondycja 

gatunku/siedliska nie jest usprawiedliwieniem dla realizacji inwestycji (Engel 2009). 
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Oddziaływania wtórne – będące pośrednią konsekwencją przedsięwzięcia, np. remont drogi 

może spowodować wzrost ruchu na drogach przebiegających przez bardzo cenne przyrodniczo 

obszary. 

 

Oddziaływania skumulowane - wynikają z połączonego działania skutków analizowanego 

przedsięwzięcia (będące jego konsekwencją w bliżej lub dalszej przyszłości lub nie będące 

integralną częścią planowanego przedsięwzięcia) oraz skutków spowodowanych przez inne 

działania, występujące obecnie, dokonane w przeszłości bądź dające się logicznie przewidzieć w 

przyszłości (np. reaktywowanie portu rzecznego w Sandomierzu w oddziaływaniu 

skumulowanym mogłoby spowodować powstanie floty barek, stoczni, stacji przeładunkowej 

tirów, rozwoju przemysłu wydobywczego piasku z koryta i in. przedsięwzięć silnie oddziałujących 

na dolinę Wisły). 

 

Granice oddziaływania – powinny być brane pod uwagę, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. 


