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Fot. 3. Obserwacja samca kaczki krzyżówki – oczko wodne w Centrum Ogrodniczym. Kwiecień. 

 

 

Fot. 4. Obserwacja pary srok – okolice kościoła i parku linowego. Kwiecień. 
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Fot. 5. Obserwacja 1 os bociana czarnego – gatunek z Dyrektywy Ptasiej. Teren oczka wodnego. 

Maj. 

 

 
 

Fot. 6. Samiec kosa – jeden z najliczniej gniazdujących gatunków ptaków na terenie parku.  
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Fot. 7. Wysiadująca na gnieździe wrona siwa. Maj. 

 

 

 

 

Fot. 8. Budka lęgowa dla szpaka – zajęta. Maj. 
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Fot. 9. Obserwacja gołębia miejskiego. 

 

 

Fot. 10. Zajęta budka lęgowa przez modraszkę. Maj.  
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Fot. 11. Zajęta budka lęgowa przez 1 parę kawek. Maj. 

 

 

Fot. 12. Obserwacja rudzika. Maj. 
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Fot. 13. Obserwacja polęgowej koncentracji kaczki krzyżówki. Oczko wodne. Czerwiec.  

 

 

Fot. 14. Sroka – centralna część parku. Czerwiec. 
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Fot. 15. Obserwacja żerującego kowalika. Lipiec. 
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IV. AWIFAUNA (mgr Jacek Tabor) 

 

1. Ogólna charakterystyka obszaru. 

 

 Park Przy Bażantarni, w części opracowania, stanowi silnie zadrzewiony obszar, 

pozbawiony oznak intensywnego zagospodarowania turystycznego czy wypoczynkowego. 

Dominują gatunki drzew i krzewów liściastych. Obszar w przeważającej części jest silnie 

zarośnięty, zacieniony, trudny do przebycia, z gęstą warstwą II piętra w postaci samosiejek głównie 

klonów zwyczajnych, wysokich krzewów głogów, szakłaków. W głównej części na terenie parku 

stwierdzono spontanicznie rozwijającą się roślinność bez ingerencji człowieka czy założeń 

parkowych i ogrodowych. Niewielkie fragmenty roślinności pielęgnowanej, uporządkowanej z 

gatunkami obcymi i aklimatyzowanymi stwierdzono wzdłuż ulicy Kazimierza Jeżewskiego oraz u 

zbiegu uli Przy Bażantarni i Alei KEN. Z terenem parku sąsiaduje bezpośrednio prywatna działka, 

na której znajduje się skupisko starszych zadrzewień dębowych oraz płytkie oczko wodne. Jest one 

zapewne pochodzenia parkowego z pierwszych historycznych układów zieleni na tym obszarze i 

nawiązuje po części do pobliskiej  pradoliny rzeki Wisły. Oczko wraz z otaczającym trawnikiem i 

zadrzewieniami jest powiązane ekologiczne z obszarem parku jako miejsce żerowania dla ssaków, 

ptaków, miejsce wodopoju, miejsce rozrodu płazów, dla których park może być miejscem dyspersji, 

żerowania czy zimowania. Ogółem powierzchnia objęta badaniami wynosiła 5,93 ha. 

 
 

 

Ryc 1. Lokalizacja terenu badań ornitologicznych.  
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2. Metodyka prowadzenia badań 

 

Prace terenowe w strefie objętej inwentaryzacją ornitologiczną prowadzono w sezonie 2016 w 

dniach: 

 

4. 21 lutego,   

5. 15 marca,   

6. 24 marca + kontrola nocna 

7. 29 marca, 

8. 5 kwietnia, 

9. 16 kwietnia, 

10. 25 kwietnia, 

11. 9 maja, 

12. 17 maja, 

13. 21 maja, 

14. 3 czerwca, 

15. 16 czerwca, 

16. 23 czerwca + kontrola nocna 

17. 08 lipca, 

18. 19 lipca,  

19. 13 sierpnia,  

20. 19 sierpnia, 

21. 28 sierpnia, 

22. 08 września, 

23. 28 września, 

24. 4 października 

25. 15 października 

 

 

Łącznie w terenie spędzono 22 dni badań co daje ogólną liczbę 65 godzin terenowych.  

W okresie zimowania wykonano 1 kontrolę (posiłkowano się także danymi z lat wcześniejszych 

oraz dostępnymi dokumentacjami (Tabor, Strużyński 2015). W okresie lęgów przeprowadzono 14 

reprezentatywnych kontroli. Na okres migracji wiosennej oraz jesiennej przypada 11 kontroli. 

W terenie wykorzystywano lornetkę o parametrach 10x42, aparat cyfrowy, lunetę, dyktafon, 

wbudowany do palmtopa odbiornik GPS z oprogramowaniem. Do stymulacji głosowej podczas 

kontroli nocnej używano dyktafonu puszczając głosy (sów, chruścieli) w formacie mp3. Prace 

prowadzono przy sprzyjających warunkach pogodowych. Wszelkie stwierdzenia gatunków 

nanoszono na mapy 1: 10 tys. oraz notatnika i palmtopa ASUS.  

Zgrupowania awifauny lęgowej badane były głównie w godzinach porannych oraz wieczornych – w 

okresie największej aktywności głosowej ptaków pozwalających na wykrycie jak największej liczby 

osobników, głównie równocześnie śpiewających samców. W godzinach tych i okresie lęgowym 

zaznaczano także zachowania ptaków określające ich status oraz kategorie lęgowości – śpiew, 

niepokój, gniazdo/dziupla, karmienie młodych, odwodzenie od gniazda, walki o terytorium. W 

przypadku wykrycia gniazda/dziupli/zajętej skrzynki lęgowej notowano na szczegółowej mapie 

lokalizacje z zajętym drzewem lub krzewem. Dane awifaunistyczne notowano na podkładzie 

mapowym stosując uproszczoną metodę kartograficzną ze specjalnymi kodami nazw gatunkowych. 
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Liczbę par i stanowisk lęgowych uzyskano nakładając wyniki z badań cząstkowych. Wyniki danych 

ornitologicznych z okresu pozalęgowego uzyskano w oparciu o analizę dostępnych baz danych i 

badania terenowe na punktach w obrębie parku, w głównych okresach przelotu, koczowania i 

zimowania. W okresie pozalęgowym (koczowania, migracje, zimowanie) notowano liczebność 

danego gatunku, wielkość stada/grupy, kierunek lotu, związek z analizowanym obszarem, miejsce 

odpoczynku, żerowania. 

Przy opracowaniu wyników w ramach prac studyjnych spędzono około 10 godzin. 

 

 

 

3. Wyniki 

 

Szczególną uwagę zwrócono na występowanie gatunków kluczowych o znaczeniu unijnym 

z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Rzadkich, nielicznych i średniolicznych gatunków ptaków: 

26. - wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński red 2001) 

27. - gatunki SPEC (Species of European Conservation Concern) w kategorii 1-3 (BirdLife 

International 2004) 

28. - gatunki objęte strefową ochroną miejsc występowania 

29. - gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (ocenianym w siatce kwadratów 10x10 km; 

Sikora i in. 2007) 

30. - gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych. 

 

 

 Podczas 22 kontroli i liczeń ptaków w obrębie parku wykazano 1602 osobników z 55 

gatunków. Dominowały gatunki związane z lasami i zadrzewieniami, typowe dla środowiska 

miejskich parków. Najliczniej obserwowane były takie gatunki jak: sroka, kawka, grzywacz, kos, 

dzięcioł duży, bogatka, modraszka, kapturka, pierwiosnek, zięba, szpak (Tabela 1). Do gatunków 

najrzadziej występujących odnotowanych w parku należy zaliczyć: bażanta, krogulca, mewę 

białogłową, bociana czarnego, puszczyka, dzięcioła zielonego, gołębia „miejskiego”, piegżę, 

wróbla, szczygła, makolągwę, pleszkę. Są to gatunki rzadkie oraz spotykane głównie w krajobrazie 

rolniczym, siedliskach wodno – błotnych czyli odmiennych niż odnotowane w parku Przy 

Bażantarni. 

 

 

Tabela 1. Wykaz stwierdzonych wszystkich gatunków ptaków w 2016 r na terenie 

inwentaryzacji, z uwzględnieniem okresów występowania, lęgowości, statusu ochronnego. 

 
lp  

Gatunek 

 

Liczebność 

łączna 

wszystkich 

osobników 

 

Gniazdujący 

na terenie 

parku i 

sąsiedniego 

oczka 

 

Przelotny 

 

Zalatujący 

 

Zimujący 

1 Krzyżówka Anas 
platyrhynchos 

18 v v v  

2 Bażant Phasianus 

colchicus 

2   v  

3 Bocian czarny 

Ciconia nigra *#>^! 

1   v  
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4 Krogulec Accipiter nisus 

* 

2   v v 

5 Mewa białogłowa Larus 
cachinnans *cz ! 

2   v  

6 Grzywacz Columba 

palumbus 
86 v v v  

7 Gołąb „miejski”   

Columba livia 

2     

8 Sierpówka Streptopelia 
decaocto * 

2   v  

9 Puszczyk  Strix aluco * 1   v  

10 Jerzyk Apus apus* 7   v  

11 Dzięcioł zielony Picus 

viridis * # 

1   v  

12 Dzięcioł duży 
Dendrocopos major * 

11 v   v 

13 Dzięciołek 

Dendrocopos minor * 

1    v 

14 Dymówka Hirundo 

rustica * # 

15   v  

15 Pliszka siwa Motacilla 
alba * 

6   v  

16 Strzyżyk Troglodytes 

troglodytes* 

3  v v  

17 Rudzik Erithacus 
rubecula * 

29 v v   

18 Kopciuszek Phoenicurus 

ochruros * 

1   v  

19 Pleszka  Phoenicurus 
Phoenicurus*# 

2 v  v  

20 Kos Turdus merula * 46 v  v v 

21 Droździk Turdus iliacus 

* + 

4  v   

22 Śpiewak Turdus 

philomeos * 

5  v   

23 Kwiczoł Turdus pilaris * 94 v  v v 

24 Kapturka Sylvia 

atricapilla * 

32 v v   

25 Piegża Sylvia curruca * 1 v    

26 Gajówka Sylvia borin* 2 v    

27 Pierwiosnek 
Phylloscopus collybita * 

48 v v   

28 Świstunka leśna 

Phylloscopus 

sibilatrix*# 

2 v v   

29 Mysikrólik Regulus 
regulus * 

18  v   

30 Muchołówka szara 5 v    
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Muscicapa striata * # 

31 Raniuszek Aegithalos 
caudatus * 

13 v v   

32 Bogatka Parus major * 85 v v  v 

33 Sikora uboga Poecile 

palustris*# 

2   v  

34 Modraszka Cyanistes 

caeruleus * 

36 v v v v 

35 Kowalik Sitta 

europaeai* 

20 v   v 

36 Pełzacz leśny Certhia 

familiaris * 

2 v   v 

37 Pełzacz ogrodowy 

Certhia brachytactyla* 

4 v   v 

38 Sójka Garrulus 

glandarius * 

91 v v v v 

39 Sroka Pica pica  *cz. 164 v  v v 

40 Kawka Corvus 

monedula *cz. 
88 v v v v 

41 Gawron Corvus 
frugilegus * cz. 

50   v v 

42 Wrona Corvus cornix 

*cz. 
49 v  v v 

43 Szpak Sturnus vulgaris  
* # 

256 v v v  

44 Wróbel Passer 

domesticus * # 

2   v  

45 Mazurek Passer 
montanus * # 

30 v  v v 

46 Zięba Fringilla coelebs * 154 v v v  

47 Jer Fringilla 
montifringilla * 

4  v   

48 Kulczyk Serinus serinus 

* 

1   v  

49 Dzwoniec Carduelis 
chloris * 

24 v  v v 

50 Szczygieł Carduelis 

carduelis * 

2   v  

51 Czyż Carduelis spinus * 49  v   

52 Makolągwa Carduelis 

cannabina * # 

3   v  

53 Gil Pyrrhula pyrrhula * 7   v  

54 Grubodziób 
Coccothraustes 

coccothraustes * 

12  v v v 

55 Trznadel Emberiza 

citrinella * 

5   v  

 Razem  55 gatunków 1602 os 27 gat. 20 gat 34 gat 18 gat 

 
Objaśnienia: 
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[   ] - gatunki kluczowe – pogrubiono 

[ * ] - gatunki pod ochroną zgodnie z listą z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn 6 października 2014 

r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 28 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1348) 

[ *cz. ] - gatunki pod ochroną częściową z w/w Rozporządzenia 

[ # ] - gatunki SPEC (Species of European Conservation Concern) w kategorii 1-3 (BirdLife International 

2004) 
[ ^ ] - gatunki o znaczeniu unijnym z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej 

[ < ] - gatunki z Polskiej Czerwonej księgi Zwierząt (Głowaciński red 2001) 

[ > ] - gatunki objęte strefową ochroną miejsc występowania 

[ ! ] - gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (ocenianym w siatce kwadratów 10x10 km; Sikora i in. 
2007) 

[ + ] - gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych. 

 

 

 Spośród wykazanych gatunków ptaków jako lęgowe należy uznać 27 gatunków (Tabela 1, 

Tabela 2). Dominowały gatunki liczne, pospolite takie jak: kos, grzywacz, wrona siwa, kawka, 

kapturka, szpak, modraszka, bogatka, dzięcioł duży, sójka, rudzik. Do gatunków rzadszych 

lęgowych należy zaliczyć: świstunkę leśną, pełzacza leśnego, dzwońca, piegżę, gajówkę, pleszkę 

(Tabela 2).  

Podczas okresu migracji i przelotów stwierdzono 20 gatunków z dominującymi: grzywaczem, 

rudzikiem, ziębą, pierwiosnkiem, czyżem. Gatunki nielicznie spotykane w tym okresie to m.in.: jer, 

krzyżówka, grubodziób. W okresie zimy park i teren przyległy był miejscem występowania 18 

gatunków z dominującymi: bogatką, kawką, kwiczołem, modraszką, grubodziobem, sroką, 

modraszką, sójką. Grupę gatunków zalatujących (np. z sąsiednich lęgowisk, żerowisk, 

noclegowisk) stanowiły 34 gatunki. Najliczniej reprezentowane były: gawron, kawka, szpak, 

kulczyk, dzwoniec, pliszka siwa, grzywacz, kopciuszek. Najrzadszymi przedstawicielami awifauny 

tej grupy były: bocian czarny, krogulec, mewa białogłowa, dzięcioł zielony. 

 

 

 

Tabela. 2. Zestawienia gatunków lęgowych odnotowanych na terenie Parku Przy Bażantarni i 

terenie przyległym w sezonie 2016, z uwzględnieniem ich liczebności i dominacji w 

zgrupowaniu.  
 
 

lp  

Gatunek 

 

Liczebność łączna 

wszystkich 

osobników w 

ciągu całego 

cyklu 

badawczego 

Liczebność par 

lęgowych 

 

Udział 

procentowy/dominacja w 

skali całego zgrupowania 

ptaków lęgowych 

1 Krzyżówka Anas 

platyrhynchos 

18 1 1,81 

2 Grzywacz Columba 

palumbus 
86 4 7,27 

3 Dzięcioł duży 

Dendrocopos major * 

11 1 1,81 

4 Rudzik Erithacus 

rubecula * 

29 3 5,45 
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5 Pleszka  Phoenicurus 

Phoenicurus*# 

2 1 1,81 

6 Kos Turdus merula * 46 3 5,45 

7 Kwiczoł Turdus pilaris * 94 1 1,81 

8 Kapturka Sylvia 
atricapilla * 

32 4 7,27 

9 Piegża Sylvia curruca * 1 1 1,81 

10 Gajówka Sylvia borin* 2 1 1,81 

11 Pierwiosnek 

Phylloscopus collybita * 

48 2 3,63 

12 Świstunka leśna 

Phylloscopus 

sibilatrix*# 

2 1 1,81 

13 Muchołówka szara 
Muscicapa striata * # 

5 1 1,81 

14 Bogatka Parus major * 85 4 7,27 

15 Modraszka Cyanistes 

caeruleus * 

36 2 3,63 

16 Kowalik Sitta 

europaeai* 

20 2 3,63 

17 Pełzacz leśny Certhia 

familiaris * 

2 1 1,81 

18 Pełzacz ogrodowy 

Certhia brachytactyla* 

4 1 1,81 

19 Sójka Garrulus 

glandarius * 

91 1 1,81 

20 Raniuszek Aegithalos 

caudatus* 

13 1 1,81 

21 Sroka Pica pica  *cz. 164 4 7,27 

22 Kawka Corvus 
monedula *cz. 

88 3 5,45 

23 Wrona Corvus cornix 

*cz. 
49 2 3,63 

24 Szpak Sturnus vulgaris  
* # 

256 7 12,72 

25 Mazurek Passer 

montanus * # 

30 1 1,81 

26 Zięba Fringilla coelebs * 154 2 3,63 

27 Dzwoniec Carduelis 

chloris * 

24 1 1,81 

 Razem  27 gatunków 1392 os Ogółem 55 

par/5,93 ha 

100,00% 

 

 
Objaśnienia: 
 

[   ] - gatunki kluczowe – pogrubiono 

[ * ] - gatunki pod ochroną zgodnie z listą z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn 6 października 2014 

r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 28 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1348) 
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[ *cz. ] - gatunki pod ochroną częściową z w/w Rozporządzenia 

[ # ] - gatunki SPEC (Species of European Conservation Concern) w kategorii 1-3 (BirdLife International 

2004) 
[ ^ ] - gatunki o znaczeniu unijnym z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej 

[ < ] - gatunki z Polskiej Czerwonej księgi Zwierząt (Głowaciński red 2001) 

[ > ] - gatunki objęte strefową ochroną miejsc występowania 

[ ! ] - gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (ocenianym w siatce kwadratów 10x10 km; Sikora i in. 

2007) 

[ + ] - gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych. 

 

 

 Spośród całego zgrupowania ptaków lęgowych nie wykazano wyraźnego dominanta. 

Najliczniej gniazdował szpak (7 par, 12,7 % udziału), grzywacz, sroka, bogatka, kapturka (po 4 

pary, 7,27% udziału). Pozostałe gatunki występowały w przedziale 1-3 pary na obszarze parku i 

terenu przyległego (np. gajówka, pierwiosnek, kowalik, modraszka). Łącznie stwierdzono 55 par 

lęgowych ptaków na ok. 5,93 ha ogólnej powierzchni badawczej (Tabela 2). Daje się zauważyć 

wyraźna liczebność dziuplaków. Takie gatunki jak: kawka, bogatka, modraszka, szpak, kowalik, 

wykorzystywały najczęściej wywieszone sztuczne budki lęgowe dla ptaków. Odnotowane gatunki 

ptaków lęgowych są szeroko rozpowszechnione w Polsce, nie zagrożone wyginięciem, najczęściej 

pospolite i liczne (Sikora i inni 2007). 

Rozmieszczenie przestrzenne nie wskazują ani nie predysponuje którejś z części parku jako miejsca 

o szczególnym zagęszczeniu par lęgowych. Ptaki rozmieszczone były równomiernie na całej 

powierzchni (Ryc. 2). Nieco mniejsza różnorodnością wykazywał się teren bezpośrednio 

przylegający do zagospodarowanej części parku, najczęściej uczęszczanej. Na terenie oczka 

wodnego wykazano w sezonie 2016 tylko 1 gatunek ptaka wodno – błotnego: kaczkę krzyżówkę 

(Ryc. 2). 
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Ryc. 2. Rozmieszczenie terytoriów lęgowych ptaków występujących w sezonie 2016 w okresie 

lęgów na analizowanym obszarze. 
 

 

OBJAŚNIENIA: 

Gatunek Skrót nazwy gatunkowej Gatunek Skrót nazwy gatunkowej 

Krzyżówka ANP Modraszka PE 

Gajówka B Sójka G 

Grzywacz CP Sroka PIP 

Dzięcioł duży DA Wrona siwa COC 

Pierwiosnek KC Szpak S 

Pełzacz ogrodowy CB Mazurek P 

Kowalik SE Zięba Z 

Bogatka PJ Dzwoniec C 

Muchołówka szara M Kos TM 

Kwiczoł TP Rudzik E 

Kapturka SA Kawka COM 

Piegża SU Pełzacz leśny CF 
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Pleszka PP Raniuszek AE 

Świstunka leśna KS   

 

 

Podczas badań, na krzewach i drzewach wykryto gniazda (czynne w roku badań oraz nieczynne i 

niezajęte z okresów poprzednich oraz roku badań) następujących gatunków ptaków (Ryc. 3): 

 

grzywacz – 3 gniazda 

dzięcioł duży – 1 gniazdo 

kos – 1 gniazdo 

bogatka – 1 gniazdo 

kowalik – 1 gniazdo 

pełzacz leśny – 1 gniazdo 

sroka – 3 gniazda 

wrona siwa – 2 gniazda 

zięba – 1 gniazdo 

szpak – 1 gniazdo 

kapturka – 2 gniazda (krzewy) 

sójka – 1 gniazdo 

 

Ponadto za drzewo gniazdowe należy uznać wszystkie te, na których wiszą powieszone sztuczne 

budki lęgowe (czynne oraz niezajęte). Jest to wówczas element siedliska chronionego gatunku 

ptaka. 
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Ryc. 3_1. Lokalizacja gniazd ptaków oraz budek lęgowych wykrytych w sezonie 2016 (kolor czerwony 

– gniazda, kolor zielony – sztuczne budki lęgowe (nie przypisywano co do gatunku ) 

 

 
 
Ryc. 3_2. Lokalizacja gniazd ptaków oraz budek lęgowych wykrytych w sezonie 2016. (kolor czerwony 

– gniazda, kolor zielony – sztuczne budki lęgowe (nie przypisywano co do gatunku) 
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Tabela 3. Wykaz gniazd zlokalizowanych w parku Przy Bażantarni w roku 2016 (Ryc. 3_1, 

Ryc. 3_2). 

 

Lp 

(Ryc. 3) 

Gatunek Analiza zajętości 

gniazda 

1 Wrona + 

11 Sroka + 

12 Grzywacz + 

18 Bogatka + 

19 Grzywacz - 

24 Sroka - 

25 Grzywacz + 

26 Grzywacz + 

27 Kapturka + 

28 Kos + 

29 Sroka - 

30 Pełzacz leśny + 

31 Sroka, kapturka + 

32 Sroka - 

33 Wrona - 

34 Kowalik + 

36 Szpak + 

40 Wrona + 

44 Sroka + 

45 Zięba - 

50 Zięba + 

52 Sójka - 

55 Dzięcioł duży + 

   

 

[+] - gniazdo czynne w sezonie 2016 

[-] – gniazdo niezajęte, stare 

 

 

 

W celu zabezpieczenia potencjalnych i możliwych miejsc lęgu (drzew z gniazdami, ważnych drzew 

dziuplastych) należy przed podjęciem prac renowacyjnych wytypować kilka drzew dziuplastych do 

ich pozostawienia. Działania do uzgodnienia z Inwestorem  po wykonaniu projektu 

przedsięwzięcia, prac dendrologicznych/opisu zieleni, wskazaniu przez służby ogrodnicze 

konkretnych drzew do wycinki czy kolidujących z proponowanymi szlakami i ciągami pieszymi.  

 

 

4. Omówienie materiałów, działania minimalizujące, zapobiegawcze, kompensacyjne. 
 

 Przeprowadzona waloryzacja i analiza wartości awifaunistycznych parku Przy Bażantarni 

nie wskazuje na jego znaczące i istotne znaczenie w skali Warszawy czy podobnych parków 
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Mazowsza. Skład gatunkowy obserwowanych ptaków, liczebność par lęgowych, łączna liczebność 

wykazanych gatunków, zagęszczenie par lęgowych, jednoznacznie nie wskazują tego obszaru jako 

miejsca znaczącego dla ochrony i zachowania gatunków rzadkich, cennych, zagrożonych 

(Dombrowski i Łuczak 1988, Jędraszko-Dąbrowska D. 1990, Jędraszko-Dąbrowska D., 

Szepietowska S. 1988, Luniak M.  Kozłowski P.  Nowicki W. Plit J. 2001, Luniak M. Jabłoński P. 

Marczak P. 1986, Luniak M. 1981, Nowicki M. 1997, Luniak 1991 – patrz załączona literatura I 

dokumentacje). 

 

Spośród 55 odnotowanych gatunków ptaków jako gatunki z grupy tzw kluczowych nalezy uznać 13 

gatunków. Są to ptaki o znaczeniu unijnym z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz rzadkie, nieliczne 

I średnioliczne: 

- wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński red 2001) 

- gatunki SPEC (Species of European Conservation Concern) w kategorii 1-3 (BirdLife 

International 2004) 

- gatunki objęte strefową ochroną miejsc występowania 

- gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (ocenianym w siatce kwadratów 10x10 km; 

Sikora i in. 2007) 

     - gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych. 

 

Łącznie stwierdzono 325 osobników spośród gatunków kluczowych (Tabela 4). Dominowały takie 

ptaki jak: dymówka, szpak, mazurek. Do najrzadszych spośród tej grupy należy zaliczyć: bociana 

czarnego, mewę białogłową, droździka. Najrzadszym spośród gatunków obserwowanych na terenie 

parku był bocian czarny – 1 os w kwietniu na terenie oczka przylegającego. Uwzględniając statusy 

ochronę gatunków był to również ptak o szczególnym znaczeniu, z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 

objęty ochroną strefową oraz o najrzadszym rozmieszczeniu w Polsce I niskiej liczebności. 

Pozostałe gatunki pomimo swojej dużej liczebności w skali regionu czy kraju, braku zagrożeń, są 

zagrożone wyginięciem w ramach uprzemysławianiua krajobrazu rolniczego w skali Europy 

Zachodniej - wróbel, mazurek, dymówka, szpak, makolągwa (BirdLife International 2004). 

 

 

Tabela 4. Wykaz gatunków ptaków z grupy kluczowych odnotowanych w sezonie badawczym 

2016 na terenie parku Przy Bażantarni.  
 

lp  

Gatunek 

 

Liczebność 

łączna 
wszystkich 

osobników 

 

Gniazdujący 
na terenie 

parku i 

sąsiedniego 

oczka 

 

Przelotny 

 

Zalatujący 

 

Zimujący 

1 Bocian czarny 

Ciconia nigra *#>^! 

1   v  

2 Mewa białogłowa Larus 

cachinnans *cz ! 
2   v  

3 Dzięcioł zielony Picus 
viridis * # 

1   v  

4 Dymówka Hirundo 

rustica * # 

15   v  

5 Pleszka  Phoenicurus 
Phoenicurus*# 

2 v  v  
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6 Droździk Turdus iliacus 

* + 

4  v   

7 Świstunka leśna 

Phylloscopus 

sibilatrix*# 

2 v v   

8 Muchołówka szara 
Muscicapa striata * # 

5 v    

9 Sikora uboga Poecile 

palustris*# 

2   v  

10 Szpak Sturnus vulgaris  

* # 

256 v v v  

11 Wróbel Passer 

domesticus * # 

2   v  

12 Mazurek Passer 

montanus * # 

30 v  v v 

13 Makolągwa Carduelis 

cannabina * # 

3   v  

 Razem  13 gatunków 325 os 5 gat. 3 gat 10 gat 1 gat 

 
Objaśnienia: 
 
[ * ] - gatunki pod ochroną zgodnie z listą z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn 6 października 2014 

r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 28 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1348) 

[ *cz. ] - gatunki pod ochroną częściową z w/w Rozporządzenia 

[ # ] - gatunki SPEC (Species of European Conservation Concern) w kategorii 1-3 (BirdLife International 

2004) 

[ ^ ] - gatunki o znaczeniu unijnym z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej 
[ < ] - gatunki z Polskiej Czerwonej księgi Zwierząt (Głowaciński red 2001) 

[ > ] - gatunki objęte strefową ochroną miejsc występowania 

[ ! ] - gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (ocenianym w siatce kwadratów 10x10 km; Sikora i in. 

2007) 
[ + ] - gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych. 

 

 

 Park Przy Bażantarni z uwagi na niewielki obszar, znaczną izolację od pozostałych układów 

zieleni miejskiej, otoczenie terenami zurbanizowanymi, należy uznać za miejsce przeznaczone 

głównie do wypoczynku lokalnych społeczności. Trzeba mieć jednak na względzie, że jest to 

miejsce występowania chronionych ptaków. W pobliżu zaś występuje cenne oczko wodne na 

terenie centrum ogrodniczego, będące miejscem bytowania ptaków wodno – błotnych i służące jako 

żerowisko dla nietoperzy, miejsce wodopoju dla ssaków. Jest to także obszar będący „producentem” 

tlenu, wymiany lokalnych mas powietrza, miejscem wychwytywania zanieczyszczeń, izolowania 

terenów mieszkalnych od hałasu. Funkcje te zapewnia i utrzymuje dotychczasowa bujna zieleń 

„dzikiej” części, intensywne procesy wegetacji, brak ubogich przyrodniczo trawników, terenów 

uszczelnionych kostką, wylewkami betonowymi. Ograniczając powierzchnie „przyrodniczo 

czynne”, poprzez prace pielęgnacyjne, wycinkowe, uczytelniające przebieg ścieżek – należy mieć 

na uwadze także ekologiczne funkcje parku.  

 

Analizowana część parku jest nieuporządkowana i uboga w drobną infrastrukturę wypoczynkową. 

Brak jest ścieżek, ławek. Takie pozorne „zdziczenie” parku jest jednak szansą na zachowanie 
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naturalnych procesów sukcesji, regeneracji siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych, 

ważnym miejscem edukacyjnym i dydaktycznym. Porównanie do uporządkowanej części Parku 

Przy Bażantarni, wskazuje na o wiele wyższe wartości przyrodnicze, większą liczbę chronionych 

gatunków, wyższe zróżnicowanie gatunkowe przemawiające na korzyść części objętej niniejszą 

dokumentacją. 

Przy zastosowaniu działań zapobiegających, minimalizujących czy kompensacyjnych, można 

poprzez ekstensywną gospodarkę zielenią parku, pozostawić znaczną część stwierdzonych wartości 

przyrodniczych, w zgodzie i zasadami harmonijnego użytkowania rekreacyjnego, turystycznego czy 

wypoczynkowego. Przykładem takich działań jest wiele parków w zachodniej Europie, gdzie dla 

celów dydaktycznych pozostawia się znaczne powierzchnie miejskich parków do naturalnych 

procesów. 

Trzeba też zwrócić uwagę na korzystne i dodatnie oddziaływania na środowisko przyrodnicze, 

parków uporządkowanych, świetlistych, przestrzennych. Mają one zbliżoną strukturę do typowych 

lasów naturalnych kształtowanych niegdyś przez pełny zespół zgrupowań dużych ssaków 

roślinożernych. W parkach takich istnieje bogate runo pełne rzadkich i cennych roślin grądowych. 

Poprzez lepsze nasłonecznienie pojawia się bogata fauna owadów (np. motyli, dzikich zapylaczy). 

Odsłaniają się dogodne żerowiska dla ptaków (sowy, drozdy), ssaków (nietoperze, łasicowate, 

owadożerne, gryzonie). 

 

 
 

Ryc. 4. Lokalizacja obszarów o szczególnym znaczeniu dla awifauny (skupiska starszych i 

dziuplastych drzewostanów) 
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OPIS POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ – ANALIZA WPŁYWU EWENTUALNYCH PRAC 

ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA GATUNKI PTAKÓW OBJĘTYCH 

OCHRONĄ 

 

 

  Sezonie badawczym zdiagnozowano następujące zagrożenia dla awifauny analizowanego 

terenu: 

 zaśmiecanie 

 niekontrolowana i dzika penetracja parku 

 nadmierne wydeptywanie i tworzenie niekontrolowanych ścieżek 

 używanie drzew i krzewów (niszczenie ich) do organizowania ognisk 

 hałas z imprez 

 nadmierna penetracja zwierząt domowych (psy, koty) 

 

Nie stwierdza się aby obszar towarzyszącego oczka wodnego był zagrożony. Jak wynika z wywiadu 

z mieszkańcami i właścicielami terenu są oni bardzo pozytywnie nastawieni do występujących tam 

zwierząt, potrafię trafnie rozpoznać wiele z nich, zamierzają teren pozostawić nienaruszony lub 

objąć go zabiegami czynnej ochrony – pogłębienie, zapobieżenie nadmiernemu zarastaniu.  

 

Teren parku przy Bażantarni ma zostać objęty ze strony Zamawiającego działaniami 

rewitalizacyjnymi polegającymi na usunięciu nalotu do 10 lat, usunięciu spróchniałych drzew lub 

ich części, usunięciu samosiewów. 

 

W związku z tym ocenia się szacunkowo, że objętych wpływem w/w działań zostanie 34 gatunków 

z 53 parami lęgowymi oraz 405 osobnikami (Tabela 5) 

 

Tabela. 5. Katalog zakazów wynikających z Rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt 

oraz liczebność osobników/par poszczególnych gatunków ptaków, objętych zakazami. 

 

 

lp Gatunek Liczebność osobników – 

objętych zakazami 

(Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dn 6 października 

2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt 28 

września 2014 r. (Dz.U. z 2014 

poz. 1348) 

Liczebność par lęgowych – 

objętych zakazami 

(Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dn 6 października 

2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt 28 września 

2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1348) 

 Zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym 

w miejscach rozrodu lub wychowu młodych  

1 Dzięcioł duży Dendrocopos major * 3 os 1 para 

2 Rudzik Erithacus rubecula * 8 os 3 pary 

3 Pleszka  Phoenicurus Phoenicurus*# 2 os 1 para 

4 Kos Turdus merula * 8 os 3 pary 

5 Droździk Turdus iliacus * + 4 os  
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6 Śpiewak Turdus philomeos * 3 os  

7 Kwiczoł Turdus pilaris * 20 os 1 para 

8 Kapturka Sylvia atricapilla * 8 os 4 pary 

9 Piegża Sylvia curruca * 2 os 1 para 

10 Gajówka Sylvia borin* 2 os 1 para 

11 Pierwiosnek Phylloscopus collybita * 6 os 4 pary 

12 Świstunka leśna Phylloscopus 

sibilatrix*# 
2 os 1 para 

13 Muchołówka szara Muscicapa striata 

* # 
2 os 1 para 

14 Raniuszek Aegithalos caudatus * 7 os 1 para 

15 Bogatka Parus major * 11 os 4 pary 

16 Modraszka Cyanistes caeruleus * 7 os 2 pary 

17 Kowalik Sitta europaeai* 7 os 2 pary 

18 Pełzacz leśny Certhia familiaris * 2 os 1 para 

19 Pełzacz ogrodowy Certhia 

brachytactyla* 
2 os 1 para 

20 Sójka Garrulus glandarius * 3 os 1 para 

21 Sroka Pica pica  *cz. 21 os 4 pary 

22 Kawka Corvus monedula *cz. 43 os 3 pary 

23 Gawron Corvus frugilegus * cz. 15 os  

24 Wrona Corvus cornix *cz. 10 os 2 pary 

25 Szpak Sturnus vulgaris  * # 80 os 7 par 

26 Mazurek Passer montanus * # 2 os 1 para 

27 Zięba Fringilla coelebs * 5 os 2 pary 

28 Dzwoniec Carduelis chloris * 2 os 1 para 

 Zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu 

młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania  

1 Dzięcioł zielony Picus viridis * # 1 os  

2 Dzięcioł duży Dendrocopos major * 4 os 1 para 

3 Dzięciołek Dendrocopos minor * 1 os  

4 Strzyżyk Troglodytes troglodytes* 3 os  

5 Rudzik Erithacus rubecula * 9 os 3 pary 

6 Kos Turdus merula *  1 para 

7 Kwiczoł Turdus pilaris * 5 os 1 para 

8 Kapturka Sylvia atricapilla * 10 os 4 pary 
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9 Pierwiosnek Phylloscopus collybita * 8 os 2 pary 

10 Świstunka leśna Phylloscopus 

sibilatrix*# 
2 os 1 para 

11 Mysikrólik Regulus regulus * 5 os  

12 Muchołówka szara Muscicapa striata 

* # 
2 os 1 para 

13 Raniuszek Aegithalos caudatus * 13 os 1 para 

14 Bogatka Parus major * 28 os 4 pary 

15 Sikora uboga Poecile palustris*# 1 os  

16 Modraszka Cyanistes caeruleus * 10 os 2 pary 

17 Kowalik Sitta europaeai* 6 os 1 para 

18 Pełzacz leśny Certhia familiaris * 4 os 1 para 

19 Pełzacz ogrodowy Certhia 

brachytactyla* 
4 os 1 para 

20 Sójka Garrulus glandarius * 16 os 1 para 

21 Sroka Pica pica  *cz. 27 os 3 pary 

22 Kawka Corvus monedula *cz.  1 para 

23 Wrona Corvus cornix *cz.  2 pary 

24 Szpak Sturnus vulgaris  * # 50 os 7 par 

25 Mazurek Passer montanus * # 10 os 1 para 

26 Zięba Fringilla coelebs * 60 os 2 pary 

27 Kulczyk Serinus serinus * 2 os  

28 Dzwoniec Carduelis chloris * 4 os 1 para 

29 Szczygieł Carduelis carduelis * 2 os  

30 Czyż Carduelis spinus * 49 os  

31 Makolągwa Carduelis cannabina * # 3 os  

32 Gil Pyrrhula pyrrhula * 7 os  

33 Grubodziób Coccothraustes 

coccothraustes * 
12 os  

34 Trznadel Emberiza citrinella * 5 os  

 Zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, 

tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień  

1 Dzięcioł duży Dendrocopos major *  1 para 

2 Kos Turdus merula *  1 para 

3 Kapturka Sylvia atricapilla *  2 pary 

4 Bogatka Parus major *  1 para 

5 Kowalik Sitta europaeai*  1 para 
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6 Pełzacz leśny Certhia familiaris *  1 para 

7 Sroka Pica pica  *cz.  3 pary 

8 Wrona Corvus cornix *cz.  2 pary 

9 Szpak Sturnus vulgaris  * #  1 para 

10 Zięba Fringilla coelebs *  1 para 

 

 
Objaśnienia: 
 

[   ] - gatunki kluczowe – pogrubiono 

[ * ] - gatunki pod ochroną zgodnie z listą z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn 6 października 2014 

r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 28 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1348) 

[ *cz. ] - gatunki pod ochroną częściową z w/w Rozporządzenia 

[ # ] - gatunki SPEC (Species of European Conservation Concern) w kategorii 1-3 (BirdLife International 

2004) 

[ ^ ] - gatunki o znaczeniu unijnym z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej 
[ < ] - gatunki z Polskiej Czerwonej księgi Zwierząt (Głowaciński red 2001) 

[ > ] - gatunki objęte strefową ochroną miejsc występowania 

[ ! ] - gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (ocenianym w siatce kwadratów 10x10 km; Sikora i in. 
2007) 

[ + ] - gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych. 

 

 

 

 Wykonywane powyższe czynności w ramach uzyskanych odstępstw od zakazów z Tabeli 4, 

nie wpłyną znacząco negatywnie na wykazane gatunki ptaków. Wszelkie oddziaływania będą miały 

charakter krótkotrwały, nieistotny dla populacji ptaków na terenie dzielnicy Ursynów oraz samego 

parku Przy Bażantarni.  

Powstałe po zabiegach pielęgnacyjnych nowe siedliska będą miejscem bytowania podobnych 

gatunków ptaków o zbliżonym składzie gatunkowym.  

Potencjalne zagrożenia związane z planowanymi pracami dotyczą krótkotrwałych efektów 

płoszenia, nieznacznych przekształceń siedlisk, zmiany siedlisk na bardziej otwarte o strukturze 

przejrzystego parku.  

 

W celu przeprowadzenia zabiegów z zakresu pielęgnacji drzew (usunięcie nalotu do 10 lat, 

usunięcie spróchniałych drzew lub ich części), przy jak najmniejszym narażeniu siedlisk 

chronionych gatunków na straty - proponowane są następujące działania:  

 

 prace należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (proponowany przedział czasowy: 1 

listopada – 1 marca) 

 podczas realizacji zadań należy zapewnić stały i systematyczny nadzór zoologiczny. Ma on 

na celu adekwatne reagowanie do zaistniałych zagrożeń, bieżące zabezpieczanie 

chronionych gatunków zwierząt (ptaki) w przypadku pojawienia się ich na terenie zabiegów. 

Ponadto zadaniem nadzoru powinno być reagowanie i udział w potencjalnych konfliktach 

społecznych, przygotowywanie wniosków do właściwych organów na odstępstwa od 

zakazów wobec chronionych ptaków 

 z uwagi na cenne wartości przyrodnicze starych drzew (zamierających z uschniętymi 
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konarami), zaleca się pozostawienie ich od naturalnego rozkładu. Są to potencjalne miejsca 

występowania cennych gatunków ptaków (dziuplaki). W celu zabezpieczenia użytkowników 

parku przed wypadkami, uszkodzeniami ciała – należy wokół tych drzew (wskazanych 

przez nadzór zoologiczny) pozostawić strefę buforową z gęstych samosiejek i krzewów. 

Zabezpieczy to przenikanie ludności w zasięg potencjalnych i niebezpiecznych stref 

zagrożenia. Lokalizacja głównych obszarów cennych dla ptaków – Ryc. 4. 

 w obrębie parku należy rozwiesić około 30 budek dla ptaków różnych typów, z 

preferowanymi budkami przeznaczonymi dla sikor, pełzaczy, pleszki, muchołówek, 

puszczyka.. Miejsca i wskazanie lokalizacji budek do gestii nadzoru przyrodniczego. Budki 

należy corocznie konserwować i uzupełniać braki.  

 po przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych zaleca się wykonanie ponownej inwentaryzacji 

ornitologicznej jako analizy porealizacyjnej i porównawczej. 

 wzdłuż ścieżek ustawić tablice w postaci ścieżki informacyjno – przyrodniczej 
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Akty prawne 

 

 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2011 Nr 25, poz. 133, z póź. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 

2000 (Dz.U. 2010 Nr. 77, poz. 510, z póź. zm.) 

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,  

- Dyrektywa Parlamentu Europeiskiego i Rady 2009/147/WE z dn. 30 listopada 2009r  

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt 28 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1348) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych 

ochroną z dn 9 października 2014 r    (Dz.U. z 2014r.).poz. 1409  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. Z 2014 r., poz 1408) 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U.2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami,). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze 

zm.) 
-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt 

gatunków obcych 
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Fot. 1. Obserwacja gniazda sroki. Marzec. 

 

 

 

 

Fot. 2. Osobnik sójki. Marzec. 


