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VII posiedzenie komitetu sterującego 
 
 

Wisła w rezerwatach przyrody 
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 Dolina Środkowej Wisły (dyrektywa ptasia) 

 

 Kampinoska dolina Wisły (dyrektywa siedliskowa) 





Szlak migracji 

Zimowisko 
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Kampinoska Dolina Wisły 
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Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły  
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie  

z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Rezerwaty przyrody: 
 Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie 
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Rezerwaty przyrody: 
 Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie 



Rezerwaty przyrody: 
 Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie 



Rezerwat przyrody 
 Ławice Kiełpińskie 



ŁAWICE KIEŁPIŃSKIE 

Wyspa A2.3.a jest ustabilizowana min. dzięki płatom łęgów 

wierzbowych w północnej i południowej części. Materiał 

piaszczysty wyspy jest wyniesiony 2-3 m ponad średni poziom 

wody stąd typowa tu potencjalnie roślinność to lasy łęgowe. 

Powierzchnie nieleśne utrzymują się wyłącznie dzięki 

niszczącej roli kry i powodzi. Aktywność procesów 

degradującej drzewa i krzewy jest duża. Łacha istniała w 

podobnym kształcie już na początku XX w. Co pewien czas 

następuje cyklicznie powierzchnia jest niszczona przez rzekę 

daleko więcej niż na łachach położonych bliżej brzegów. W 

części południowej łęg jest w fazie sukcesji rekreatywnej 

(kategoria D, nie podlegający ochronie Natura 2000), w 

północnej zdominowany przez dorodne wierzby białe 

(siedlisko Natura 2000). Sugeruje się usprawnić przepływ 

wody powodziowej przez wyspę (z południowego wschodu na 

północny zachód) usuwając małe płaty łęgu w części 

centralnej oraz zarzewia wierzb i klonów jesionolistnych, które 

mogą ograniczać przepływ.  
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lakawarszawska.pl 

Projekt pn. „Restytucja łąk 
zalewowych na warszawskim odcinku 
OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej 
Wisły (PLB 140004)” 
otrzymał dofinansowanie ze 
środków  Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009 – 2014, w ramach Programu 
Operacyjnego PL02 „Ochrona 
różnorodności biologicznej i 
ekosystemów” 

http://eeagrants.org/
http://www.eog.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/
http://biol.uw.edu.pl/pl
http://www.lakawarszawska.pl/
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Trasa wędrówki i kolizje 
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