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W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WARSZAWY ORAZ NA TERENIE GMIN JABŁONNA I ŁOMIANKI, NAD BRZEGAMI
WISŁY ROZCIĄGA SIĘ WYJĄTKOWO PIĘKNY I CENNY PRZYRODNICZO OBSZAR – REZERWAT PRZYRODY ŁAWICE KIEŁPIŃSKIE. CHOĆ OFICJALNIE JEST
CHRONIONY PRAWEM, TO W PRAKTYCE POZOSTAJE NA ŁASCE ODWIEDZAJĄCYCH GO LUDZI. JEGO
PRZYSZŁOŚĆ STOI POD ZNAKIEM ZAPYTANIA.

R

ezerwat ornitologiczny Ławice Kiełpińskie
rozciąga się wzdłuż koryta Wisły od warszawskiej gminy Białołęka na południu aż po
Rajszew na północy. W sumie obejmuje aż
804,1 ha, co czyni go drugim pod względem wielkości rezerwatem na Mazowszu.

Powstał w 1998 r. dzięki staraniom Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i stanowi cenny fragment
ostoi ptaków Dolina Środkowej Wisły. Ten malowniczy
obszar obejmuje rzekę, piaszczyste wyspy i ławice, urwiste brzegi, stare zadrzewienia łęgowe, wilgotne łąki oraz
zarośla, tworzące bezcenne siedliska dla różnych gatunków
zwierząt. Najcenniejsze są priorytetowe dla dyrektywy siedliskowej formacje roślinne – łęgi wierzbowe (Salicetum
albo-fragilis) i wierzbowo-topolowe (Salicetea purpurae
lub Populetum albae), wydmy śródlądowe z murawami
napiaskowymi oraz starorzecza i oczka wodne z bogatą roślinnością wodną, zarówno wynurzoną (Nymphaeion), jak
i zanurzoną (Potamion).
Co ciekawe, to niezwykłe środowisko powstało częściowo dzięki działalności człowieka. Około 300 lat temu, na
skutek wylesienia i budowy wałów przeciwpowodziowych,
Wisła zmieniła swój charakter z rzeki meandrującej na roztokową (Keller i in. 2017). Dokładnie nie wiadomo, w jakim stopniu to przekształcenie wykorzystały różne gatunki
zwierząt. Wiadomo jednak, że część z nich figuruje dziś
w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”. Są to np. motyle –
paź żeglarz Iphiclides podalarius i czerwończyk nieparek
Lycaena dispar, małże – szczeżuja wielka Anodonta cygnea i skójka gruboskorupowa Unio crassus, płaz – kumak
nizinny Bombina bombina, oraz ryby – kiełb białopłetwy
Gobio albipinnatus i miętus Lota lota (Bukaciński 2010).
Wody rezerwatu są także domem wielu innych gatunków
ryb, przystosowanych do różnych siedlisk oferowanych
przez rzekę. Tam, gdzie pojawia się kamieniste dno, żyją
coraz rzadsze klenie Squalius cephalus, piaszczyste dna starorzeczy preferują niezwykłe i rzadkie kozy pospolite Co-
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Kluczowe gatunki lęgowe piaszczystych łach:

ŻYCIE NA PIASZCZYSTYCH ŁACHACH
Na obszarze całej ostoi Doliny Środkowej Wisły stwierdzono do tej pory występowanie prawie 300 gatunków
ptaków, co stanowi ponad 65 proc. gatunków występujących w Polsce (Bukaciński 2010). Blisko połowa z nich
(160) to gatunki lęgowe, co stanowi ok. 70 proc. gatunków gniazdujących w kraju. Większość z nich występuje
także na terenie rezerwatu Ławice Kiełpińskie, co czyni
go jednym z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów w rejonie stolicy.
Niektóre z tych gatunków figurują w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”, tak jak lęgowe na terenie rezerwatu sieweczki obrożne Charadrius hiaticula i rybitwy
białoczelne Sternula albifrons. Oprócz nich możemy tu
spotkać inne ptaki gniazdujące lokalnie w skali kraju,
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rybitwa rzeczna
Sterna hirundo

fot. Piotr Gryz

bitis taenia. Występują tu także różanki Rhodeus sericeus –
ryby związane z małżami, do których skorup składają ikrę.
Łącznie z nimi spotkamy tu aż 37 gatunków ryb, w tym
wiele pospolitszych i powszechnie znanych. Ich krwią odżywiają się coraz rzadsze, przypominające nieco węgorze
bezżuchwowce – minogi rzeczne Lampetra fluviatilis. Taka
obfitość przyciąga także liczne drapieżniki, jak wydry Lutra lutra oraz ptaki, dla których rezerwat jest miejscem lęgów, a ponadto stanowi dla nich ważny korytarz migracyjny i miejsce zimowania. Tym korytarzem mogą swobodnie
przemieszczać się także płazy (11 gatunków), gady (4 gatunki) i ssaki (44 gatunki), ale to właśnie ptaki są najliczniejszymi kręgowcami na tym terenie.

sieweczeka obrożna
Charadrius hiaticula

fot. Piotr Gryz

fot. Piotr Gryz

rybitwa białoczelna
Sternula albifrons

fot. Piotr Gryz

sieweczka rzeczna
Charadrius dubius

np. sieweczkę rzeczną Charadrius dubius i rybitwę rzeczną Sterna hirundo. Wszystkie te 4 gatunki do odbycia lęgów wymagają niezarośniętych, piaszczystych łach rzecznych. Bardziej elastyczna pod tym względem jest mewa
siwa Larus canus, która może się gnieździć także na wyspach porośniętych częściowo przez roślinność zielną,
czy inny skrajnie nielicznie lęgowy gatunek tych terenów – czajka Vanellus vanellus (ostatnie próby lęgów odnotowano na tym obszarze w 2009 r., Keller i in. 2017).
Brzegi wysp porośniętych drzewami i krzewami preferuje
natomiast brodziec piskliwy Actitis hypoleucos oraz pliszka siwa Motacilla alba. Wiślane wyspy są również potencjalnym miejscem lęgów dla innych gatunków mew, jak
śmieszka Chroicocephalus ridibuindus, mewa srebrzysta
Larus argentatus oraz mewa białogłowa Larus cachinnans.
Niestety, w ostatnim czasie nie odnotowano gniazdowania
tych gatunków w obrębie rezerwatu, choć jest on często
żerowiskiem dla ptaków z kolonii znajdujących się blisko
jego granic.
Rybitwy, sieweczki i mewy były kiedyś znacznie częstszymi gatunkami lęgowymi na tych terenach, jednak penetracja wysp przez ludzi oraz zarastanie przez zarośla
wierzbowe powoduje, że lęgi tych ptaków są coraz większą rzadkością (Keller 2017, Kubacka 2018). Te, którym
uda się znieść jaja lub je wysiedzieć, znajdują się dodatkowo na łasce rzeki – zdarza się, że wiosenne powodzie
niszczą 100 proc. lęgów. To jednak nie wszystko. Ptakom
zagrażają także drapieżne ssaki, jak inwazyjne norki (wizony) amerykańskie Neovison vison czy coraz liczniejsze
lisy Vulpes vulpes i wrony siwe Corvus cornix. Pisklę-

ta mogą też stać się ofiarą meszek, w niektórych latach
pojawiających się masowo (Elas 2010). Największym zagrożeniem są jednak ludzie. Wiślane łachy, mimo zakazu,
są często miejscem postoju kajakarzy lub rajdów na quadach czy motocyklach crossowych. Tyle negatywnych
czynników sprawia, że przetrwanie piskląt na wiślanych
łachach graniczy z cudem. Dlatego podejmowane są działania ochronne, np. w ramach projektu WisłaWarszawska
(www.WislaWarszawska.pl) układa się faszyny, aby zapewnić odpowiednie warunki do tworzenia się wysp oraz
podejmuje się próby walki z ich zarastaniem. Jest to tym
bardziej istotne, że wiślane łachy pełnią równie ważną
funkcję podczas jesiennych i wiosennych przelotów.

PTASIA AUTOSTRADA
Jesienią i wiosną wzdłuż mniejszych i większych rzek
naszego kraju można obserwować niezwykły spektakl natury – migrację ptaków. Rzeki są dla ptaków tym samym,
czym dla ludzi drogi, a ich sieć do złudzenia przypomina krajową sieć dróg i autostrad. Ciągnąca się z północy
na południe Wisła jest w tym przypadku odpowiednikiem drogi ekspresowej S7 lub autostrady A1, a jesienią
i wiosną tą trasą ciągną tysiące ptaków różnych gatunków. W sumie na całym terenie Doliny Środkowej Wisły
stwierdzono w tym okresie 120 gatunków ptaków wodno-błotnych (Keller i in. 2017), większość z nich także na
terenie Ławic Kiełpińskich.
Podczas przelotów wiślane łachy są niezwykle istotne
dla ptaków – pełnią funkcję stacji benzynowych, na któ-
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Zimorodek
Alcedo atthis
jest prawdziwym
klejnotem
rezerwatu.

rych można się posilić lub odpocząć przed dalszą podróżą.
Są szczególnie ważne dla dalekodystansowych migrantów,
takich jak niektóre ptaki siewkowe, które rokrocznie muszą pokonać tysiące kilometrów z arktycznych lęgowisk do
zimowisk znajdujących się w Afryce. W sumie na terenie
rezerwatu stwierdzono ponad 40 gatunków tych ptaków.
Są wśród nich różne gatunki biegusów, jak biegus zmienny Calidris alpina, krzywodzioby C. ferruginea, mały
C. temmincki, malutki C. minutus, batalion C. pugnax
czy niezwykle rzadki na śródlądziu biegus rdzawy C. canutus. To gatunkowe bogactwo powiększają różne brodźce,
jak łęczak Tringa glareola, krwawodziób T. totanus, samotnik T. ochropus i kwokacz T. nebularna, oraz dodatkowo:
kszyk Gallinago gallinago, rycyk Limosa limosa czy ostrygojad Haematopus ostralegus. Podczas przelotów można
spotkać tu także aż 7 gatunków rybitw, w tym wszystkie
przedstawicielki rodzaju Chlidonias oraz rybitwę popielatą Sterna paradisea i wielkodziobą Hydroprogne caspia,
a także przynajmniej 9 gatunków mew (w tym te rzadsze
– mewę małą Hydrocoloeus minutus, romańską Larus michachelis czy siodłatą L. marinus). Na terenie rezerwatu
stwierdzano także (np. wiosną 2019) wydrzyka ostrosternego Stercorarius parasiticus.
Nad Wisłą widać także zachodzące zmiany klimatyczne,
gdyż coraz częściej obserwowani są rzadcy goście z południa. Późnym latem 2018 odnotowano na przykład mały
nalot czapli nodobnej Egretta garzetta, a w rezerwacie
lub jego sąsiedztwie były stwierdzane także ślepowrony
Nycticorax nycticorax, czaple purpurowe Ardea purpurea, ohary Tadorna tadorna, warzęchy Platalea leucoro-
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Gatunki pojawiające się w rezerwacie podczas przelotów:
stado bernikli
białolicych Branta
leucopsis przelatujących
przez rezerwat

fot. Piotr Gryz
fot. Piotr Gryz

biegus rdzawy
Calidris canutus

biegus malutki
Calidris minutus

fot. Piotr Gryz

kszyk
Gallinago gallinago

fot. Piotr Gryz

łęczak
Tringa glareola

fot. Piotr Gryz
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dia, szablodzioby Recurvirostra avosetta, kormorany małe
Microcarbo pygmaeus i sieweczka morska Charadrius alexandrinus.
Po odbyciu lęgów tereny rezerwatu są także miejscem
koncentracji znacznej liczby czajek oraz dużo pospolitszych gatunków, jak np. kormoran Phalacrocorax carbo,
śmieszka czy krzyżówka Anas platyrhynchos. Rzadsze są
natomiast kaczki innych gatunków. W okresie migracji na
wiślanych łachach można zaobserwować także stada gęsi
tundrowej Anser serrirostris, białoczelnej A. albifrons,
gęgawy A. anser czy nawet rzadkiej bernikli białolicej
Branta leucopsis. Brzegi Wisły są też doskonałym miejscem do żerowania dla ptaków brodzących, takich jak
czapla siwa Ardea cinerea, biała A. alba czy bocian czarny
Ciconia nigra. W urwistych brzegach i skarpach gniazdują natomiast brzegówki Riparia riparia, nurogęsi Mergus
merganser oraz prawdziwy klejnot rezerwatu – zimorodek Alcedo atthis. To jednak nie wszystkie bogactwa Ławic Kiełpińskich.

ŁĘGOWA DŻUNGLA
Nadwiślane łęgi to jedno z najbogatszych zbiorowisk
leśnych na terenie naszego kraju. Większość krajów Europy na skutek regulacji rzek oraz wybetonowania ich
brzegów już dawno temu w dużej mierze utraciła to niezwykłe środowisko. Polska jest jednym z ostatnich krajów
UE, gdzie można oglądać duże połacie lasów łęgowych
w nienaruszonej postaci, nawet na terenie stolicy. Tworzą
je zazwyczaj wierzby i topole, które świetnie radzą sobie
z okresowym zalewaniem podczas wezbrań rzek. Porastają je często tzw. zbiorowiska welonowe, które tworzą
rośliny takie jak chmiel zwyczajny Humulus lupulus czy
kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, które pnąc się
po drzewach i krzewach, upodabniają łęg do tropikalnej
dżungli. W sezonie wiosennym i letnim roślinność jest
tak bujna, że praktycznie uniemożliwia penetrację tych
niezwykłych lasów.
Łęgi są też domem mnóstwa gatunków owadów, w tym
komarów – najlepszych strażników Ławic Kiełpińskich.
Odbywa tu też lęgi wiele gatunków ptaków wróblowych,
wśród których dominują zięby Fringilla coelebs, kapturki
Sylvia atricapilla, pierwiosnki Phylloscopus collybita i zaganiacze Hippolais icterina, nierzadkie są także strzyżyki
Troglodytes troglodytes, pokrzywnica Prunella modularis,
remiz Remiz pendulinus, sikora uboga Poecile palustris,
bogatka Parus montanus, modraszka Cynaistes cyaneus,
pełzacze Certhia spp., gajówka Sylvia borin, raniuszek
Aegithalos caudatus, śpiewak Turdus philomelos czy kos
Turdus merula (Keller i in. 2017). Bogato reprezentowane
są również dzięcioły, których można tu spotkać przynajmniej 7 gatunków. Otwarte tereny, jakie również znajdziemy na terenie rezerwatu, preferują kląskawki Saxicola
torquata, dziwonie Erithrina erithrinus, gąsiorki Lanius
collurio, cierniówki S. communis i jarzębatki S. nisoria,
a zarośla pokrzywy czy nawłoci wybierają łozówki Acrocephalus palustris. Taka obfitość drobnych ptaków przyciąga
też myśliwych – myszołowy Buteo buteo, krogulce Acci-

rys. Alina Gerlee

piter nisus, jastrzębie A. gentilis, sokoły wędrowne Falco
peregrinus, kobuzy F. subbuteo oraz odżywiające się inną
zdobyczą pustułki F. tinnunculus, bieliki Halieetus albicilla, a podczas przelotów także błotniaki Circus spp., rybołowy Pandion haliaeetus oraz orły (Clanga i/lub Aquila).
Nocnymi łowcami tych terenów są puszczyki Strix aluco,
których przynajmniej dwa stanowiska znajdują się kilkaset
metrów od rezerwatu.

Krwawodziób
Tringa totanus
zimujący
w rezerwacie
w sezonie
2018/2019.

ZIMOWISKA POŚRÓD KRY
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Rezerwat Ławice Kiełpińskie jest także miejscem zimowania blisko 50 gatunków ptaków, szczególnie blaszkodziobych. Pośród nich najliczniejszym gatunkiem jest
krzyżówka Anas platyrhynchos, ale pojawiają się także
inne gatunki kaczek pływających, jak świstun Mareca penelope, rożeniec A. acuta, płaskonos Spatula clypeata, krakwa M. strepera, cyranka S.quarquedula czy cyraneczka
A. crecca. Dużo rzadsze są grążyce, np. głowienki Aythya
ferina, ogorzałki A. marila czy czernice A. fuligula, oraz
mandarynki Aix galericulata. Ptaki te zimą koncentrują
się głównie wokół kolektora oczyszczalni Czajka.
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Gatunki ptaków pojawiające się zimą w rezerwacie:

łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus

fot. Piotr Gryz
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gągoł
Bucephala clangula

fot. Piotr Gryz

gęś białoczelna
Anser albifrons

fot. Piotr Gryz

bielaczek
Marguellus albellus

Rezerwat to również ważne miejsce zimowania gości
z dalekiej północy. Zimą pomiędzy krami można oglądać
pływające stada gągołów Bucephala clangula, które pod
koniec zimy odbywają tu spektakularne toki. Rzadkim
zimownikiem jest też niezwykle piękny, lecz płochliwy
bielaczek Mergellus albellus. Czasami na terenie rezerwatu próbują zimować więksi goście – łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, gęś tundrowa czy gęś białoczelna. Niestety,
za sprawą spacerowiczów z psami te postoje zwykle nie
trwają długo. Innymi zimującymi gatunkami są też kormorany i czaple siwe, a koncentracje ptaków przyciągają
także bieliki, które zimą są tu znacznie częstsze niż w sezonie lęgowym.
Podczas zimy łęgi także tętnią życiem i są zimowiskiem
lub miejscem żerowania dla jemiołuszek Bombycilla bombycilla, kwiczołów Turdus piliaris, gili Pyrrhula pyrrhula,
szczygłów Carduelis carduelis, dzwońców Chloris chloris,
czyży Spinus spinus i czeczotek C. flammea. Pośród nich
można także spotkać dużo rzadszych gości z północy, takich jak droździk Turdus iliacus lub czeczotka tundrowa
C. hornemanni. Zmiany klimatyczne i związane z nimi
ocieplenie klimatu powodują również, że zimowania próbują gatunki, które normalnie powinny w tym czasie przebywać w Afryce. Sensacją zimy 2018/2019 był krwawodziób Tringa totanus zimujący w pobliżu kolektora Czajka.
Lista gatunków stwierdzonych na terenie rezerwatu będzie zapewne wzrastać. Sugerują to stwierdzenia rzadkich
gatunków odnotowanych w różnych częściach Wisły oraz
rosnąca liczba obserwatorów ptaków.
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PRZYSZŁOŚĆ REZERWATU
Przyszłość rezerwatu i jego unikalnej przyrody budzi uzasadnione obawy. Poważnym problemem są obce
i inwazyjne gatunki roślin, takie jak klon jesionolistny
Acer negundo, nawłocie „amerykańskie” Solidago, rzepień włoski Xanthium albinum, bieluń dziędzierzawa
Datura stramonium i kolczurka klapowana Echinocystis
lobata. Bardzo dużym zagrożeniem są także obce gatunki zwierząt, np. coraz częstsze w rezerwacie norka amerykańska Neovison vison czy żółw ozdobny Trachemys
scripta, stwierdzony już przynajmniej w 3 lokalizacjach.
Wszystkie te gatunki są niebezpieczne dla naszej rodzimej flory i fauny, a walka z nimi jest niezwykle trudna.
Dla wielu lęgowych gatunków ptaków bardzo groźne są
również wrony siwe Corvus cornix, których liczebność
wciąż wzrasta.
Największym zagrożeniem wciąż jednak jest człowiek
i jego działalność. Rezerwat jest penetrowany przez coraz
większą liczbę ludzi, z których wielu zapomina, że łęg lub
wiślane wyspy mają swoich mieszkańców. Część osób zachowuje się zbyt głośno, a na spacery zabiera czworonogi,
które płoszą żyjące w nim zwierzęta. Jest to szczególnie
groźne dla zimujących stad kaczek, które niekiedy co kilkanaście minut są przepłaszane. Zimą jest to szczególnie
groźne, gdyż ptaki tracą mnóstwo bezcennej energii. Innym problemem jest karmienie ich nieodpowiednim pokarmem, np. pieczywem, które zakwasza ich organizmy
lub powoduje zatrucia. Częstym widokiem są nielegalne

Ptaki lęgowe nadwiślanych łęgów:

raniuszek
Aegithalos caudatus

fot. Piotr Gryz

strzyżyk
Troglodytes troglodytes
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kowalik
Sitta europaea

fot. Piotr Gryz

Podziękowania dla Łukasza Poławskiego (WisłaWarszawska) oraz Aliny Gerlée.

zaganiacz
Hippolais icterina

fot. Piotr Gryz

wysypiska śmieci. Najgroźniejsze są jednak quady i motocykle, które coraz częściej wdzierają się na ostatnie
wiślane łachy. To przez nie giną pisklęta – rozjeżdżane
bądź porzucane przez spłoszonych rodziców. Mniejszym
zagrożeniem są wędkarze, najczęściej świadomi wartości
tego obszaru, jednak czasami pozostawiający po sobie
niebezpieczne dla ptaków żyłki i haczyki. Nawet sami
miłośnicy ornitologii, których liczba wciąż rośnie, bywają
zagrożeniem dla ptaków. Wielu z nich na początku swojej
przygody z ornitologią nie jest jeszcze świadomych szkód,
jakie mogą wyrządzić np. poprzez bieganie za ptakami
z aparatem.
Niestety, zagrożeniem dla wiślanej przyrody mogą być
również lokalne władze i niektóre instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody. W 2018 r., mimo apelów
ornitologów, została spuszczona woda na tamie we Włocławku. Efektem było zalanie kilkuset gniazd ptasich –
gatunków, na których ochronę przeznaczono uprzednio
miliony złotych. Tymczasem GDOŚ na początku października wydał sprzeczne z faktami orzeczenie, że spuszczenie wody nie spowodowało znacznych szkód w środowisku naturalnym. Podobna historia z 2019 r. dotyczyła
samego rezerwatu. W jego bezpośrednim sąsiedztwie, pod
dnem Wisły, poprowadzono rury, którymi transportowane
były ścieki z prawie całej stolicy do oczyszczalni Czajka.
Ekolodzy tłumaczyli, że nie jest to dobre rozwiązanie i jak
się okazało, były to prorocze słowa. Pod koniec sierpnia,
na skutek niedrożności rur, władze były zmuszone wydać
zezwolenie na wypompowanie znacznej ilości ścieków do
rzeki, uspokajając przy tym, że nie jest to groźne dla środowiska. Szkody w rezerwacie do tej pory nie zostały ocenione, ale najprawdopodobniej znów miliony złotych wydane na ochronę przyrody przepadły i wciąż brak dobrego
rozwiązania tego problemu.
Niestety, wiele rezerwatów w naszym kraju, podobnie
jak Ławice Kiełpińskie, to rezerwaty tylko z nazwy, nieposiadające strażników, sporadycznie patrolowane przez oddziały policji rzecznej, zbyt małe jak na tak wielki obszar.
Rezerwaty tylko z nazwy przetrwają tylko wtedy, gdy ich
strażnikami staną się obywatele.
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