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I. Cel 

Z uwagi na to, że na terenach miejskich występują gatunki zwierząt, w tym ptaków, 

które objęte są ochroną, niniejsze opracowanie zostało przygotowane w celu oznaczenia tych 

gatunków, wyeliminowania / zminimalizowania zagrożeń dla życia zwierząt zasiedlających 

skontrolowany teren, ustaleniu, czy wycięcie drzew z przedmiotowego terenu nie spowoduje 

zmniejszenia liczebności tutejszej awifauny i straty w środowisku. 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej, zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych obowiązuje m.in. 

zakaz „umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w 

miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków 

migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia 

siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji 

lub żerowania” (par. 6 ust. 1-3 rozporządzenia). 

Zgodnie z art. 5 pkt. 18.  Ustawy o ochronie przyrody przez siedlisko roślin, zwierząt 

lub grzybów należy rozumieć obszar występowania roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu 

całego życia lub dowolnego stadium ich rozwoju.  

Zgodnie z art. 131 pkt. 14 ww. ustawy o ochronie przyrody „kto umyślnie narusza 

zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu albo 

grzywny”.  

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem (art. 

131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody), a w przypadku powstania istotnej szkody jest 

przestępstwem (art. 181 § 3 Kodeksu karnego). 

Ustawa prawo ochrony środowiska Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627:  

Art. 6. 

 pkt. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest 

obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.  

 pkt. 2. Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie 

jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć 

wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. 

 

 

 

 



3 
 

II. Opis terenu 

Przedmiotowe zadrzewienia znajdują się w Bydgoszczy na  odcinku obejmującym teren 

przy linii kolejowej nr 356 (od 124,500 do 125,500), co do którego wpłynął wniosek o wycięcie  

335 drzew znajdujących się na tym terenie. Teren ma charakter biotopu parkowego i podobną 

awifaunę. 

 

Przez wiele lat nie był on użytkowany przez człowieka, nie było tu większej ingerencji w szatę 

roślinną, co sprzyjało wykorzystaniu go przez dzikie zwierzęta (w tym ptaki).  Skutkowało to 

pojawieniem się siedlisk wielu gatunków tych zwierząt.  

Znajdujące się tu zadrzewienia oraz liczne krzewy predysponują teren do zasiedlenia go przez 

gatunki ptaków zwane gniazdownikami, gniazda znajdujące się na przedmiotowym terenie 

mogą być:  

a) odkryte, otwarte, zbudowane zazwyczaj z gałązek (większe ptaki np. sójka, 

grzywacz); 

b)  odkryte zbudowane z  małych, drobnych patyczków, traw, korzonków, liści, 

mchu (mniejsze ptaki, np. zięba, kapturka, kos, kwiczoł, rudzik); 

c) umieszczone w dziuplach (np. bogatka, kowalik, szpak, dzięcioł duży). 
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Fot. 1-3. Miejsca wykorzytywane przez gniazdowniki. 

 

Wykorzystanie drzew i krzewów znajdujących się na przedmiotowym terenie wynika 

bezpośrednio z biologii i ekologii poszczególnych gatunków. 

 

III. Metodyka badań 

Kontrole przeprowadzone zostały w miesiącach letnich i wczesnojesiennych 2020 roku. 

Zwracano uwagę na wszystkie widoczne ślady obecnej i wcześniejszej aktywności - stare 

gniazda, tropy, odchody. Odnotowywano zachowania ptaków, liczbę osobników, gatunek, płeć. 

Obserwacji dokonywano  przy pomocy lunety przyrodniczej o zakresie powiększeń 20-60x, 

lornetki 10x40 oraz aparatu fotograficznego ze 125-krotnym zoomem optycznym. Prowadzono 

obserwacje bezpośrednie i dokonywano nasłuchów, nagrywano głosy ptaków. Kontrole 

wykonane  zostały w czasie dobrych warunków atmosferycznych, dni bez opadów i silnego 

wiatru. Oględziny prowadzono w godzinach wczesnoporannych, południowych i 

późnopopołudniowych / wieczornych, dostosowanych do biologii i ekologii danego gatunku. 

Kontroli dokonywano z poziomu gruntu. 

Korzystano również z wcześniejszych obserwacji własnych oraz ornitologów z Towarzystwa 

Przyrodniczego „KAWKA”, które przeprowadzone zostały w ramach monitoringu ptaków 

lęgowych na terenie miasta Bydgoszczy w latach 2016-2020. 

W celu ustalenia, czy gatunek występujący na inwentaryzowanym terenie jest 

gatunkiem lęgowym, uwzględniono następujące obserwacje:  

-  dorosłego ptaka w gnieździe wysiadującego jaja; 

- dorosłych ptaków wchodzących do gniazda, pozostających w nim na jakiś czas, 

opuszczających gniazdo lub wymieniających się obowiązkami; 

- młodych zagniazdowników nielotnych lub słabo lotnych, podlotów gniazdowników 

przebywających poza gniazdem; 
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- gniazda z pisklętami (warto przy tym pamiętać, że aby oznaczyć gatunek powinniśmy 

zoabserwować dorosłego ptaka, bowiem w większości przypadków oznaczenie gatunku 

jedynie po wyglądzie piskląt na wczesnym etapie rozwojowym nie jest łatwe); 

-  dorosłych ptaków z pokarmem dla młodych w dziobie lub z odchodami piskląt; 

-  gniazda z jajami; 

- gniazda ze śladami użytkowania lub skorupkami jaj; 

- odwodzenia od gniazda lub od młodych, udawanie rannego lub atakowanie obserwatora przez 

ptaki dorosłe. 

Ze względu na tryb interwencyjny prowadzonych badań, konieczne jest powtórzenie kontroli 

ornitologicznych, poczynając od wczesnych miesięcy wiosennych (marzec) poprzez cały 

przyszłoroczny sezon lęgowy. Z uwagi bowiem na terminy przeprowadzonych kontroli (tj. 

końcówce tegorocznego okresu lęgowego) uzyskane wyniki mogą być znacznie zaniżone. 

 

 

IV. Wyniki 

Poniższa tabela zawiera listę gatunków, których obecność wykazały przeprowadzone 

kontrole, z czego aż 28 z nich objętych jest ścisłą ochroną gatunkową. Ptaki wykorzystują 

zadrzewienia zarówno na lęgi, jak i na miejsca odpoczynku oraz noclegowiska. Jest to 

również miejsce ich żerowisk. 

Tab. 1. 

L.p. Gatunek (nazwa polska i 

łacińska 

Status na 

inwentaryzowanym 

terenie 

Forma prawnej 

ochrony w Polsce 

1. wilga Oriolus oriolus zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

2. mysikrólik Regulus regulus zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

3. raniuszek Aegithalos 

caudatus 

zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

4. dzięcioł zielony Picus 

viridis 

lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

5. kapturka Sylvia atricapilla lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

6. bogatka Parus major lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

7. modraszka Cyanistes 

caeruleus 

zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

8. mazurek Passer montanus zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

9. kowalik Sitta europaea zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

10. muchołówka szara 

Muscicapa striata 

zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 
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11. piecuszek Phylloscopus 

trochilus 

zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

12. pierwiosnek Phylloscopus 

collybita 

zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

13. zięba Fringilla coelebs lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

14. pełzacz ogrodowy Certhia 

brachydactyla 

lęgowy (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

15. dzwoniec Chloris chloris lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

16. pleszka Phoenicurus 

phoenicurus 

zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

17. gil Pyrrhula pyrrhula zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

18. szczygieł Carduelis 

carduelis 

zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

19. strzyżyk Troglodytes 

troglodytes 

lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

20. rudzik Erithacus rubecula lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

21. grzywacz Columba 

palumbus 

lęgowy (L) gatunek łowny od 15 

sierpnia do 30 

listopada 

22. grubodziób Coccothraustes 

coccothraustes 

lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

23. kos Turdus merula lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

24. kwiczoł Turdus pilaris lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

25. szpak Sturnus vulgaris lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

26. sroka Pica pica lęgowy (L) częściowa ochrona 

gatunkowa 

27. gawron Corvus frugilegus zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa poza 

obszarem 

administracyjnym 

miast i częściowa 

ochrona gatunkowa 

w obszarze 

administracyjnym 

miast 

28. wrona siwa Corvus corone lęgowy (L) częściowa ochrona 

gatunkowa 

29. sójka Garrulus glandarius lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

30. kawka Corvus monedula zalatujący (Z) ścisła ochrona 

gatunkowa 

31. dzięcioł duży Dendrocopos 

major 

lęgowy (L) ścisła ochrona 

gatunkowa 

32. kruk Corvus corax zalatujący (Z) częściowa ochrona 

gatunkowa 
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Biorąc pod uwagę różnorodność gatunkową badanego terenu, usunięcie kilkuset drzew 

i krzewów wpłynie negatywnie na tutejszą awifaunę (ornitofaunę), powodując utratę siedlisk, 

żerowisk, jak również noclegowisk. Pozbawienie tego miejsca osłony z drzew spowoduje 

znaczne obniżenie zagęszczenia i zubożenie składu awifauny (ornitofauny), co będzie dużą 

stratą w środowisku. Badania jednoznacznie wskazują, iż na terenach przyparkowych o 

wysokim zadrzewieniu, zarówno skład gatunkowy, jak i ogólna liczebność awifauny, są 

znacznie wyższe (choć nie zawsze pod względem zagęszczenia par lęgowych). Obecność wielu 

gatunków jest zależna od stopnia zadrzewienia, a jeśli nie zostanie spełniony dolny próg co do 

liczby drzew, ptaki nie przystąpią do lęgów. 

Ptaki korzystają z tutejszych zadrzewień podczas jesiennego i wiosennego okresu migracji, 

dla kilkunastu gatunków jest to miejsce odpoczynku i noclegu oraz uzupełnienia strat 

energetycznych w tutejszej roślinnej bazie pokarmowej. Niewątpliwie wpływ na tutejszą 

różnorodność gatunkową ma  obecność zbiornika wodnego w parku (Stary Kanał Bydgoski).  

 

Na terenie można zaobserwować niezwykle istotne w przyrodzie zjawisko ornitochorii - rodzaj 

zoochorii, polegający na rozsiewaniu diaspor przez ptaki. Ptaki przyczyniają się w ten sposób 

skutecznie do rozprzestrzeniania roślin (np. dębów przez sójki). 

Na terenie rosną m.in.: dęby szypułkowe, buki pospolite, lipy drobnolistne, topole osiki, 

klony zwyczajne, robinie akacjowe, pochodzące również z samosiewów, warstwa krzewów 

jest złożona z podrostu, krzewów dzikiej róży, dzikiego bzu czarnego, w warstwie runa 

występują antropofity takie jak szarłat prosty, byliny krwawnik pospolity, ruderalne: 

nawłocie, babki.  

Orzechy dębów, klonów, buków to znakomite źródło węglowodanów i tłuszczów dla takich 

gatunków jak gile, zięby, sójki, i wielu innych, są także przysmakiem wiewiórek.  

Pnie stanowią z kolei miejsce schronienia dla nietoperzy, np. karlików, które mają w nich 

kryjówki. 
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Fot. 4-6. Wybrane gatunki drzew stanowiące bazę pokarmową dla ptaków (fot. M. Wójcik-Musiał). 
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Fot. 7-11.  Przegląd gatunków ptaków zaobserwowanych na inwentaryzowanym terenie; kolejno: wilga, 

modraszka, mysikrólik, zięba, sójka (fot. M. Wójcik-Musiał). 
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