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httpinfo.wyborcza.pl

Dlaczego ptaki gniazdują na budynkach?



• Wszystkie gatunki objęte są ochroną.

• W miastach żyje znaczna większość polskiej populacji niektórych gatunków.

Gniazdują one niemal wyłącznie w obrębie budynków, a ich liczebność 

spada w szybkim tempie.

• Pełnią ważną rolę w ekosystemie, zjadają ogromne ilości owadów. Są skuteczną 

bronią w walce z plagą komarów i innych gryzących owadów.

• Zjadają ogromne ilości odpadów (rola sanitarna).

• Wartość edukacyjna. Wzrost urbanizacji, poziomu materialnego oraz kultury 

ekologicznej społeczeństwa zwiększa jego zapotrzebowanie na kontakt z przyrodą 

Gniazdowanie ptaków na budynkach daje możliwość obserwacji przyrody w mieście.

Ptaki są nie tylko pożyteczne. Dzieci obserwując je w swoim otoczeniu, uczą się 

wrażliwości wobec przyrody. Dla osób starszych ptaki za oknem są czasem cennymi 

towarzyszami, a dokarmianie ich przynosi wiele radości. 

• Zwiększają bioróżnorodność w ubogich przyrodniczo miastach.

Dlaczego powinniśmy chronić ptaki w miastach



Gatunki ptaków zamieszkujących nasze domy
(lista pozostaje otwarta)

• Wróbel

• Jerzyk

• Kawka

• Oknówka

• Gołąb miejski

• Kopciuszek

• Pustułka

• Płomykówka

• Pójdźka

• Mazurek

• Szpak

• Pleszka

• Pliszka siwa

• Krzyżówka

• Modraszka

• Bogatka

• Puszczyk

• Nurogęś

• Muchołówka szara 

• Mewy (mewa srebrzysta)

• Bocian biały

www.olsztyn.eu

http://www.skyscrapercity.com



Wróbel (Passer domesticus)
Od jednego do trzech lęgów (od III do końca VIII)

http://dobrunian.blogspot.com
warszawa.ngo.pl

stop.eko.org.pl

Fot. Anna Włodarczak-Komosińska

Fot. Anna Włodarczak-Komosińska



www.gekon-ekspertyzy.pl

fot. Hanna Żelichowska https://www.facebook.com/groups

fot. Renata Markowskahttps://www.facebook.com/groups



www.bocian.org.pl

www.bocian.org.pl



www.fotoplatforma.pl

www.wyborcza.pl

Mazurek (Passer montanus)
Zazwyczaj 2 legi w roku (od IV do końca VII)

http://stop.eko.org.pl



Jerzyk (Apus apus)

DinoAnimals.pl

Zazwyczaj jeden lęg (od końca IV do końca VIII)

http//warszawa.ngo.plfot. M. Matysiak http://laschelm.pl

fot. Ptasi Patrol Ochrona Ptaków w Miastach

www.bocian.org.pl



Jerzyk

https://www.facebook.com/UssuriOchronaPrzyrody/photos



Jerzyk

fot. Aleksandra Trzaska https://www.facebook.com/groups



Oknówka (Delihon urbicum)
Jeden, dwa lęgi (od końca IV do poł. IX)

Fot. Anna Włodarczak-Komosińska

Fot. Anna Włodarczak-Komosińska

Fot. Anna Włodarczak-KomosińskaFot. Anna Włodarczak-KomosińskaFot. Anna Włodarczak-Komosińska



fot. Aleksandra Trzaska https://www.facebook.com/groups



Fot. Anna Włodarczak-Komosińska

www.fotoforum.gazeta.pl

Fot. Anna Włodarczak-Komosińska

www.mojebezrzecze.pl



http://www.administrator24.info

www.skleplinarem.pl

www.budkadlajaskółki.pl

fot. Aleksandra Trzaska https://www.facebook.com/groups

www.bocian.org.pl

www.skleplinarem.pl



Gołąb miejski  (Columba livia f. urbana)

www.poranny.pl

Kilka lęgów w okresie całego roku (nawet zimą)

Fot. Anna Włodarczak-Komosińska

Fot. Anna Włodarczak-Komosińska

Fot. Anna Włodarczak-Komosińska



http://www.wykop.pl

infolinka.flog.pl

www.fotoblog.borkowski.pl



fot. Anna Dryglas www.facebook.com/groups

www.jacopic.pl

www.przyrodnczek.pl

www.bocian.org.pl



Kawka (Corvus monedula)

Fot. Maciej Zahorski 

www.e-tomaszow.pl

Zazwyczaj jeden lęg (od początku III do końca VI)



http://www.national-geographic





www.ussuri.pl

fot. Anna Włodarczak-Komosińska



SOWY

fot. Anna Włodarczak-Komosińska



Puszczyk (Strix aluco)
Zazwyczaj jeden leg od III do VI lub cały rok

Płomykówka (Tyto alba)
Zazwyczaj jeden leg (III-VI), jednak przy obfitości 

gryzoni nawet do 3 (cały rok)

Pójdźka (Athene noctua)
Jeden lęg (IV-VIII)

fot. Anna Włodarczak-Komosińska

www.bocian.org.pl

www.plamkamazurka-blox.pl 



Pozostałe gatunki

www.fotoplatforma.pl

fot. Anna Włodarczak-Komosińska

http://podrugiejstronieokna.blogspot.com

fot. Aleksandra Trzaska https://www.facebook.com/groups

Sikory: 
bogatka (Parus major)

modraszka (Cyanistes caeruleus)
Zazwyczaj 1-2 lęgi w roku (IV-VII)

Pliszka siwa
(Motacilla alba)
Wyprowadza 2-3 lęgi rocznie 

od IV do VIII.

Pleszka 
(Phoenicurus phoenicurus)

Zazwyczaj 2 lęgi (V-VIII)

Kopciuszek 
(Phoenicurus ochruros) 

Zazwyczaj 2 lęgi w roku (IV-IX)

Fot. Barbara Komosińska



www.miastokołobrzeg.pl

http://www.ornitolog.szczecin.pl

Pustułka  (Falco tinnunculus)
Zazwyczaj 1 lęg w roku (III-VIII)

http://www.bocian.org.p

Krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Zazwyczaj 1 lęg w roku (IV-VII)

Mewa srebrzysta (Larus argentatus)
Zazwyczaj 1 lęg w roku (V-VII)

Bocian biały (Ciconia ciconia)
Zazwyczaj 1 lęg w roku (IV-VIII)

stop.eko.org.pl

fot. Anna Włodarczak-Komosińska



Umyślne prześladowanie ptaków

plamkamazurka.blox.pl plamkamazurka.blox.pl

toz.szczecin.pl



fot. Maciej Zahorski https://www.facebook.com/groups



fot. Maciej Zahorski https://www.facebook.com/groups



fot. Maciej Zahorski https://www.facebook.com/groups



fot. Maciej Zahorski https://www.facebook.com/groups



fot. Maciej Zahorski https://www.facebook.com/groups



fot. Maciej Zahorski https://www.facebook.com/groups



fot. Maciej Zahorski https://www.facebook.com/groups



www.iswinoujscie.pl

www.iswinoujscie.pl

www.iswinoujscie.pl



Czy można remontować budynki w okresie lęgowym

w sposób przyjazny ptakom?

Jak sprawnie przeprowadzać remonty budynków?

• przestrzegać prawa

• dostosowywać terminy i sposoby remontów do lęgów gatunków wstępujących

w tych budynkach

• współpraca z ornitologiem (opinia ornitologiczna)



Jakie mogą pojawić się problemy inwestorów?

• trudności ze znalezieniem wykonawcy opinii ornitologicznej. 

Inwestor, wybierając wykonawcę powinien kierować się przede wszystkim 

doświadczeniem w wykonywaniu tego typu ekspertyz (w warunkach miejskich).

• niektóre siedliska, które muszą być zniszczone będą wymagały kompensacji

poprzez montaż zastępczych siedlisk gniazdowych.

• konieczność zabezpieczenia budynków przed rozpoczęciem remontu 

(zabezpieczenia muszą być bezpieczne dla ptaków).

fot. Anna Włodarczak-Komosińska



Opinia ornitologiczna
Dokument, który stwierdza obecność lub brak ptaków na danym obiekcie (lub grupie budynków)

w określonym czasie.

• opinia musi być sporządzona przez ornitologa. 

• opinia powinna umożliwić inwestorowi takie zaplanowanie prac remontowych

aby były dla ptaków nieszkodliwe (zgodne z prawem).

• opinia musi być wykonana przed rozpoczęciem prac na budynku.

• ornitolog wykonujący opinię powinien wiedzieć czemu ma ona służyć (jakiego 

typu prace są planowane, kiedy mają się rozpocząć a kiedy zakończyć), by na

podstawie tej wiedzy oraz wiedzy o ptakach wspólnie z inwestorem zaplanować

wykonanie remontu.

• zakres opinii ustalany jest indywidualnie i zależy od eksperta sporządzającego 

dokument.

Aktualnie w obowiązujących przepisach prawnych nie ma żadnych uregulowań dotyczących 

wytycznych do sporządzenia opinii ornitologicznej.



• Obserwacje prowadzi się w ciągu dnia (nie zaleca się jedynie pory popołudniowej). 

W przypadku jerzyków w celu dokładnego oszacowania ich liczebności jerzyków 

zaleca się badania wcześnie rano i wieczorem (około 1 godzinę po wschodzie słońca 

do około 2 godzin po wschodzie i godzinę przed zachodem słońca do zmierzchu). 

Przeprowadzenie zarówno kontroli wieczornej jak i porannej jest istotne ze względu 

na trudność w precyzyjnym określeniu ilości i lokalizacji siedlisk jerzyków.

W jakich terminach należy wykonać inwentaryzację 

ornitologiczną budynków

• Optymalnym wariantem jest wykonanie inwentaryzacji w sezonie lęgowym ptaków w 

roku poprzedzającym prace remontowo-budowlane

• Kontrole budynków powinno się przeprowadzać w okresie od połowy marca do końca 

lipca.

• Obserwacje należy prowadzić ostrożnie, nie zbliżając się za bardzo do obiektu, gdyż 

będzie to powodowało płoszenie ptaków próbujących wrócić do swoich gniazd

• Największą aktywność ptaków możemy obserwować w kwietniu i maju, 

a w przypadku jerzyków także w drugiej połowie czerwca i w lipcu.



Co powinna zawierać opinia ornitologiczna

• charakterystykę kontrolowanych obiektów,

• metodykę prac inwentaryzacyjnych, w tym: daty i godziny prowadzenia obserwacji

(od – do), czy obserwacji dokonywano z poziomu gruntu, czy z podnośnika,

rusztowania, sąsiedniego obiektu itp., jakiego sprzętu użyto do inwentaryzacji

(lornetka, luneta), jakie czynności podejmowano podczas inwentaryzacji,

• informację, czy w budynku gniazdują ptaki (lista gatunków, liczebność),

• opis wykazanych gatunków,

• informację, czy w obiekcie obecne są inne miejsca, w których ptaki mogą się

potencjalnie zagnieździć,

• szkic lub fotografie inwentaryzowanych budynków z naniesionymi siedliskami ptaków

(dokumentacja fotograficzna),



• analizę wpływu planowanych prac remontowych i innych na stwierdzone gatunki

ptaków – czy istnieje możliwość takiego przeprowadzenia prac, że nie zostaną

zniszczone siedliska ptaków, lub zniszczone zostaną częściowo. W tym punkcie

należy podać liczbę siedlisk ptaków, które ulegną zniszczeniu.

• szczegółowe informacje o terminach i warunkach prowadzenie prac,

• opis jakich metod należy użyć dla zapewnienia braku zwierząt w budynku

w momencie rozpoczęcia prac,

• zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk,

kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac,

• informację o naruszaniu zakazów, na które niezbędne jest uzyskanie zezwolenia

RDOŚ

Co powinna zawierać opinia ornitologiczna



fot. Aleksandra Trzaska https://www.facebook.com/groups





Fot. Maria Niemiec Ochrona ptaków w miastach

fot. Renata Markowskahttps://www.facebook.com/groups

fot. Marek Bebłot https://www.facebook.com/groups

fot. Renata Markowskahttps://www.facebook.com/groups



fot. Aleksandra Trzaska https://www.facebook.com/groups



Fot. Samir Nuryew „Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami” F.Z. Gaja 



Dziękuję bardzo za uwagę 


