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ABSTRAKTY 

 

Formy ochrony przyrody na terenie m.st. Warszawy 

Adam Dmoch, Anna Kucharska 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 

 

W prezentacji omówiono rodzaje form ochrony przyrody występujące w granicach 

administracyjnych m.st. Warszawy. Przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych 

obszarów, a także typowe dla nich gatunki i siedliska. Omówiono również działania ochrony 

czynnej prowadzonej na terenach chronionych przez Regionalna Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Warszawie. 

 

Forms of nature conservation in the capital city of Warsaw 

Adam Dmoch, Anna Kucharska  

Regional Directorate for Environmental Protection in Warsaw 

 

The speaker elaborated on forms of nature conservation within the administrative borders of 

the City of Warsaw. A short characteristics of each of the protected areas, as well as of their 

typical habitats and species, was given. Additionally, active nature conservation actions 

implemented in the Warsaw’s protected areas by the Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie (Regional Directorate of Environmental Protection in Warsaw) 

were discussed. 

 

Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w 

warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej 

Łukasz Poławski, Iwona Zwolińska 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

W latach 2011-2018 Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy ze stowarzyszeniem 

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków realizowało projekt pn. Ochrona siedlisk kluczowych 

gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 

warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264) dzięki wsparciu udzielonemu ze środków 

pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego 

LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Cele projektu: 
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• Odtworzenie w granicach warszawskiego odcinka Wisły kolonii lęgowych gatunków 

ptaków z rzędu siewkowych Charadriiformes, przede wszystkim rybitwy rzecznej Sterna 

hirundo i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons; 

• Poprawa spójności wewnątrz OSO „Dolina Środkowej Wisły” poprzez odtworzenie na 

odcinku warszawskim siedlisk charakterystycznych dla roztokowego charakteru rzeki; 

• Poprawa warunków ochrony przyrody na obszarze projektowym poprzez działania 

skierowane bezpośrednio do mieszkańców Warszawy, które umożliwią włączenie się w 

działania na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk nad Wisłą oraz wpłyną na wzrost świadomości 

ekologicznej i pozytywną zmianę zachowań w zakresie użytkowania obszarów chronionych w 

ramach sieci Natura 2000; 

• Opracowanie zasad współpracy instytucji publicznych zarządzających na terenie 

Warszawy obszarem OSOP „Dolina Środkowej Wisły”; 

Powyższe założenia są wdrażane także w okolicach podwarszawskich rezerwatów przyrody 

obejmujących obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, które są jednym z ważniejszych 

miejsc lęgów mew i rybitw w Polsce. Około 2-10% krajowej populacji rybitwy białoczelnej, 

mewy czarnogłowej i sieweczki obrożnej gniazduje na tym odcinku rzeki. Najważniejsze ostoje 

lęgowe obejmują odsypiska piaszczyste w okolicy południowej granicy Warszawy. 

 

Protecting the habitats of priority bird species of the Vistula Valley under 

conditions of intensive pressure of the Warsaw agglomeration 

Łukasz Poławski, Iwona Zwolińska 

Warsaw Green Spaces Authority 

For the last few years, the City of Warsaw, in cooperation with Warsaw Society for Protection 

of Birds carried out the project “Protecting the habitats of priority bird species of the Vistula 

Valley under conditions of intensive pressure of the Warsaw agglomeration” supported by the 

Financial Instrument for the Environment (LIFE+) and the National Fund for Environmental 

Protection and Water Management. 

The main project objectives are: 

• Restoration of breeding colonies of terns, gulls and other Charadriiformes;  

• The improvement of internal cohesion of the SPA Natura 2000 “Dolina Środkowej 

Wisły” (Middle Vistula Valley) by restoration of habitats characteristic for braided rivers, 

• The improvement of nature protection quality in the project’s section of Middle Vistula 

Valley by means of enhancing the ecological awareness of the citizens of Warsaw in the field 

of threatened bird species protection, shifting their land-use behaviour in the Natura 2000 area 

and engaging them in protection actions aimed at birds and natural habitats of the Vistula 

Valley; 

• Maintenance and enhancement of formal and institutional collaboration between public 

bodies managing the area, in order to assure the proper nature protection in the SPA Natura 

2000 in Warsaw; 
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The above-mentioned activities are implemented also in the Vistula Valley sections in the 

suburbs and areas surrounding the capital city, which are some of the most important nesting 

sites for terns and gulls in Poland. About 2-10% of the Polish population of the little tern, the 

Mediterranean gull and the ringed plover are nesting in this section of the river. The most 

important breeding sites are located on natural sandy islands in the southern part of the city. 

 

Czy jest sens odtwarzać łąki półnaturalne w Warszawie? Doświadczenia z 
projektu restytucji łąk na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina 
Środkowej Wisły 

Wiktor Kotowski, Iwona Dembicz, Marta Jermaczek-Sitak, Łukasz Kozub, Katarzyna Roguz, 
Magdalena Stokrocka 

Uniwersytet Warszawski 

W latach 2014-2016 prowadzony był w Warszawie projekt restytucji przyrodniczej 
nadwiślańskich łąk zalewowych realizowany w partnerstwie przez Miasto st. Warszawa oraz 
Uniwersytet Warszawski, dzięki finansowaniu w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014. Celem projektu było przywrócenie 
powszechnie występujących tu niegdyś półnaturalnych, bogatych gatunkowo łąk, o 
półotwartym charakterze, stanowiących jednocześnie ważne siedlisko ornitofauny. Głównym 
zagrożeniem i przyczyną degradacji tych obszarów jest ekspansja inwazyjnych 
gatunków roślin obcego pochodzenia: nawłoci kanadyjskiej i późnej (Solidago canadensis i S. 
gigantea) oraz klonu jesionolistnego (Acer negundo). Działaniami objęto niemal 70 ha terenów 
nadwiślańskich: na większości z nich zastosowano kilkukrotne koszenie, a na wybranych 
obszarach przeprowadzono restytucję łąk półnaturalnych z zastosowaniem introdukcji nasion 
zebranych na „referencyjnych” łąkach zalewowych na uprzednio przygotowane (poprzez orkę 
lub usunięcie wierzchniej warstwy gleby) siedliska. Po upływie niespełna dwóch lat od 
zakończenia projektu można pokusić się o podsumowanie doświadczeń z jego realizacji oraz 
przedstawić pierwsze oceny efektywności w oparciu o monitoring botaniczny i siedliskowy – 
przy zastrzeżeniu, że pełna ocena efektów przedsięwzięcia będzie możliwa dopiero po 
kolejnych kilku latach koniecznych do względnego ustabilizowania się zbiorowisk roślinnych.  

Badania inwentaryzacyjne prowadzone w pierwszym etapie projektu potwierdziły znaczny 
stopień dominacji terenów zalewowych przez ww. gatunki inwazyjne, z drugiej jednak strony 
znaleziono niewielkie refugia gatunków roślin łąk półnaturalnych, w tym cennych gatunków 
rzadkich, takich jak czosnek kątowy, tarczownica oszczepowata. Koszenie zaaplikowane w 
ramach projektu pozwoliło na ekspansję wspomnianych gatunków (zwłaszcza czosnku 
kątowego) i szybką zmianę fizjonomii zbiorowisk roślinnych z zaroślowej na łąkową. Jednak 
aby zmiany te utrwaliły się, konieczne jest utrzymanie corocznego koszenia połączonego z 
usuwaniem skoszonej biomasy poza obszar projektu.  

Badania pilotowe na poletkach próbnych wykazały, że wschody i osiedlanie się siewek 
gatunków introdukowanych są najlepsze na obszarach, z których wcześniej usunięto 
wierzchnią warstwę gleby, co według założeń metody wpływa na osłabienie konkurencji o 
światło i zapewnia siewkom najlepsze warunki siedliskowe. Wyniki osiedlania gatunków 
docelowych były znacznie gorsze na obszarach przygotowanych za pomocą orki oraz przy 
wsiewaniu nasion bezpośrednio w skoszoną ruń. Dobre warunki osiedlania się gatunków na 
obszarach usuwania gleby potwierdziły wyniki pierwszych dwóch lat monitoringu botanicznego 
- wysokie bogactwo gatunkowe odtwarzanych w ten sposób powierzchni oraz ich znaczne 
podobieństwo florystyczne do łąk referencyjnych, z których pobierano nasiona. Analizy 
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glebowe potwierdziły, iż zabieg ten pozwolił na pewne obniżenie dostępności składników 
pokarmowych dla roślin, co jest uważane za jeden z głównych warunków udanej restytucji 
bogatych gatunkowo łąk, choć efekt ten nie był silny. Osiedlanie się gatunków docelowych 
zostało też niewątpliwie ułatwione przez usunięcie nasion i kłączy dotychczas dominujących 
gatunków, co skutkuje zmniejszeniem konkurencji w pierwszych latach. Również w tym 
przypadku warunkiem utrzymania efektu ekologicznego będzie regularne stosowanie 
koszenia, zapobiegającego zarośnięciu terenu przez drzewa i krzewy, choć ekspansja 
gatunków obcych powinna być ograniczona przez obniżenie żyzności.  

Głównym praktycznym ograniczeniem realizacji projektu okazał się brak dostępnych 
sposobów zagospodarowania biomasy (siana) z koszonych łąk. Początkowe założenia, iż 
zostanie ona wykorzystana przez Warszawski Ogród Zoologiczny, nie spełniły się, ponieważ 
uznano, iż siano z odtwarzanych łąk ma zbyt niską wartość paszową i zawiera szkodliwą dla 
zwierząt nawłoć (choć jej ilość powinna z czasem zmaleć). Najlepszym sposobem utylizacji 
biomasy byłoby jej kompostowanie, jednak dotychczas w Warszawie brak jest instalacji, które 
można by do tego celu wykorzystać. Stosowane powszechnie w utrzymaniu zieleni miejskiej 
koszenie z mulczowaniem biomasy i jej pozostawianiem w terenie nie powinno być stosowane 
do utrzymania łąk, gdyż skutkuje powstaniem wojłoku odcinającego światło roślinom i 
powodującego szybki wzrost żyzności.  

 

Does it make sense to restore seminatural meadows in Warsaw? Experience of 
meadow restoration project within Warsaw section of the Natura 2000 area 
“Middle Vistula Valley”. 

Wiktor Kotowski, Iwona Dembicz, Marta Jermaczek-Sitak, Łukasz Kozub, Katarzyna Roguz, 
Magdalena Stokrocka 

University of Warsaw 

The project „Restoration of flood-meadows in Special Protection Area Natura 2000 “Dolina 
Środkowej Wisły” was carried out by Warsaw City Hall in Cooperation with University of 
Warsaw in years 2014-2016. The project mostly financed with the funds from the EEA grant. 
The aim of the project  was to minimize the spread of Giant goldenrod Solidago Canadensis, 
Canadian goldenrod Solidago gigantea , Ash-leaved maple Acer negundo. This was done by 
restoring and enhancing the proper state of alluvial meadows in seven chosen areas. 

 

 

 

 

 

 

 

Działania  

w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, 

LIFEDrawaPL jako przykład  
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 poprawy stanu ekologicznego rzeki  

w przestrzeni zurbanizowanej.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Szczecinie 

Mgr inż. Artur Furdyna 

 

Stan ekologiczny znacznej części rzek w Polsce daleki jest od zadowalającego.  

Jego przejawy bardzo często szczególnie źle wyglądają na obszarach zurbanizowanych, gdzie 

przejawy antropopresji widoczne są szczególnie mocno. W znacznej części sytuacja ta wynika 

z wielowiekowych zaszłości w podejściu do rzek. Ludzie postrzegali, i wciąż w niemałej grupie 

postrzegają rzekę, jako zagrożenie, przed którym trzeba się technicznie zabezpieczać, 

„kontrolować” rzekę, zarządzać wodą i w tym duchu technicznie ingerować w jej morflogię.  

Tymczasem nowoczesna wiedza udowadnia, że najskuteczniejszym sposobem na poprawę 

zarówno bezpieczeństwa, jak i stanu ekologicznego jest w maksymalnym możliwym stopniu 

przywrócenie rzece i dolinie jej naturalnego funkcjonowania. Znajduje to uzasadnienie w do 

niedawna słabo rozpoznanych zależnościach między biotopem i biocenozą ekosystemu 

rzecznego. Działania zaplanowane i już w znacznej części realizowane w projekcie „Czynna 

ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w 

Polsce” obok poprawy stanu siedlisk mają za zadanie pokazać społeczeństwu korzyści z 

nowoczesnego podejścia do gospodarowania wodami. Jednym z głównych, obok udrożnienia 

barier fizycznych, zadań jest przywrócenie naturalnych struktur bystrze – ploso w zmienionych 

częściach Drawy, w tym na obszarze miasta Drawsko Pomorskie. Rola jaką układy te pełnią 

w ekosystemie rzecznym pozwoli na podniesienie stanu ekologicznego i poszerzenie obszaru 

dobrego stanu siedliska 3260. Jednocześnie poprawa stanu ekologicznego rzeki w przestrzeni 

miejskiej podniesie, z wymierną korzyścią dla lokalnej społeczności, atrakcyjność turystyczną 

tej części Drawy. Tym samym dojdzie do odciążenia cennego przyrodniczo odcinka rzeki w 

Drawieńskim Parku Narodowym.  

 

Actions 

of the project LIFE13 NAT/PL/000009, 

LIFEDrawaPL as an example 

of improving of the ecological status of the river 

in urbanized space 

Artur Furdyna 

Regional Directorate for Environmental Protection in Szczecin 

 

The ecological status of a large part of rivers in Poland is far from satisfactory. Its 

manifestations very often look particularly bad in urban areas, where effects of anthropogenic 

stress are particularly visible. In a large part this situation results from the centuries-old past in 



 

 
 

   

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 

 

the approach to rivers. People perceived, and still in a small group, perceive the river as a 

threat against which one must technically secure themselves, "control" the river, manage water 

and, in this spirit, technically interfere in its morphology. . This is justified by the poorly 

recognized relationships between the biotope and biocenosis of the river ecosystem. 

Meanwhile, modern knowledge proves that the most effective way to improve both safety and 

ecological status is to restore the river and valley of its natural functioning to the maximum 

possible extent. The activities planned and already largely implemented in the project "Active 

protection of water-crowfoots habitat and restoration of wildlife corridor in the River Drawa 

basin in Poland" along with the improvement of habitat status are intended to show the public 

the benefits of a modern approach to water management. One of the main tasks, along with 

the restoration connectivity of physical barriers, is to restore natural structures rapidly - ploso 

in altered parts of Drawa, including the area of the city of Drawsko Pomorskie. The role that 

these systems play in the river ecosystem will allow to raise the ecological status and expand 

the area of good habitat status 3260. At the same time, improving the ecological status of the 

river in urban space will raise the tourist attractiveness of this part of Drawa with measurable 

benefit for the local community. Thus, the valuable natural section of the Drawa National Park 

will be relieved of relief. 

 

 

Adaptacja do zmian klimatu, a bioróżnorodność w miastach 

Wojciech Szymański 

Instytut Ekorozwoju 

Zmiany klimatu to obecnie jedno z największych wyzwań światowych, jakiemu ludzkość musi stawić 

czoła, aby nie dopuścić do nieodwracalnych zmian w niedalekiej przyszłości i uchronić przed nimi 

gatunek ludzki i Ziemię. Miasta jako wielkie skupiska ludzi są szczególnie narażone na negatywne 

skutki zmian klimatu. W UE w miastach żyje obecnie 74% ludności, a w Polsce – 60%. 

Potrzebne są pilne działania na rzecz adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu globalnego. 

Obecnie przewiduje się, że zmiany klimatu będą postępować, co stawia przed miastami znaczne 

wyzwania. Nasilające się ekstrema pogodowe będą w szczególności objawiać się falami ciepła, 

powodziami, suszami, huraganowymi wiatrami coraz silniejszymi co do skali i coraz częstszymi. 

Celem projektu jest zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i 

rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce. 

 

 

Adaptation to climate change with reference to biodiversity 

Wojciech Szymański 

Instytut Ekorozwoju 
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Climate change is at present one of the largest challenges that we, humankind, are facing and must 

address in order to prevent irreversible changes from happening in the not so distant future and save 

people and the planet. 

Towns and cities, with a great concentration of people, are particularly prone to negative impact of 

climate change. Currently 74% of people in the EU live in towns and cities, in Poland 60% of the 

population live in urban areas. 

 

We need urgent action in order to adapt urban areas to global climate change. It is estimated that 

climate change will continue, which will result in substantial challenges for towns and cities. 

Intensifying extreme weather phenomena will include, above all, heat waves, floods, droughts and 

hurricanes which will be increasingly stronger and more frequent. 

 

The project’s overall objective is to reduce negative impact of climate change on the ecosystem of 

the city of Warsaw and to encourage adaptation measures in other metropolises in Poland. 

 

Title: Urban wetlands in Beijing, China 

 

Abstract: Natural wetlands in China have suffered great loss and degradation. To enhance 
carbon sequestration, conserve soil and water, and protect important headwaters of 
international rivers and lakes. Constructed wetland systems which are low-cost, low-energy-
consumption and effective technology for water pollution control used increasingly in recent 
years in China.  Olympic Park is one of the most famous wetlands in Beijing. It’s not just a 
wetlands which provided clean water for Olympic sports but a symbol of Chinese culture. 

 

Miejskie mokradła Pekinu 

Guixhang Li 

Uniwersytet Warszawski 

 

Naturalne mokradła w Chinach podlegają intensywnym procesom degradacji. W celu 

skuteczniejszego magazynowania zasobów węgla, należy utrzymywać gleby i wody w 

należytym stanie, a także chronić najważniejsze dopływy międzynarodowych rzek i jezior.  

Sztuczne systemy bagienne są tworzone w ostatnich latach w Chinach na coraz większą skalę, 

małym nakładem kosztów i energii z zastosowaniem technologii umożliwiających efektywną 

kontrolę zanieczyszczenia wód. Park Olimpijski jest jednym z najbardziej znanych mokradeł 

Pekinu. Stanowią one nie tylko zasoby czystych wód powierzchniowych na potrzeby sportów 

olimpijskich, ale są także symbolem chińskiej kultury. 
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Urban wetlands in Beijing, China 

Guixhang Li 

University of Warsaw 

 

Natural wetlands in China have suffered great loss and degradation. To enhance carbon sequestration, 

conserve soil and water, and protect important headwaters of international rivers and lakes. 

Constructed wetland systems which are low-cost, low-energy-consumption and effective technology 

for water pollution control used increasingly in recent years in China.  Olympic Park is one of the most 

famous wetlands in Beijing. It’s not just a wetlands which provided clean water for Olympic sports but 

a symbol of Chinese culture. 

 

Metody ochrony lęgowych ptaków wodnych na terenie modernizującego się  

portu w Gdańsku 

Szymon Bzoma, Magdalena Dziermańska 

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING 

 

Miasto Gdańsk leżące nad Zatoką Gdańską administracyjnie obejmuje prawie 30 km linii brzegowej, w 

tym miejskie plaże, tereny portu w Gdańsku oraz plaże Wyspy Stogi i Wyspy Sobieszewskiej. Poza 

Wyspą Sobieszewską, gdzie znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ujście Wisły”, pozostałe 

tereny sąsiadują lub (jak częściowo teren portu) znajdują się w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków 

„Zatoka Pucka”. Ten drugi obszar chroni lęgowe populacje 10 gatunków ptaków wodnych, z których 4 

gniazdują współcześnie tylko na terenie portu w Gdańsku, a kolejne 3 – także na tym terenie.  

Rozwój obszarów portowych wymuszał podjęcie działań łagodzących utratę dotychczasowych siedlisk 

przez lęgowe ptaki. Prezentacja omawia dwa przykłady: minimalizację negatywnych oddziaływań na 

kolonie lęgową rybitw rzecznych podczas budowy nabrzeża masowego na Pirsie Rudowym oraz 

kompensacje przyrodniczą zaproponowaną i wykonaną podczas rozbudowy terminalu 

kontenerowego.  

Kolonia rybitw rzecznych położona na Pirsie Rudowym została „przeniesiona” na specjalnie 

przygotowane platformy ok. 400 m od jej pierwotnej lokalizacji. Ptaki zajęły nowe miejsce już w 

pierwszym roku prac i w najlepszym roku gniazdowało tam 130 par, podobnie jak na poprzednim 

stanowisku. Sukces lęgowy tylko w jednym roku osiągnął ok. 280 piskląt, które uzyskały zdolność do 

lotu, mimo prac w sąsiedztwie (funkcjonujące nabrzeże). Niestety po trzech latach, kiedy inwestor był 

zobowiązany do nadzoru, niszczejące platformy przestały być bezpiecznym miejscem lęgów ptaków i 

obecnie nikt nie poczuwa się do obowiązku zadbania o stan siedliska. 
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Kompensacja związana z rozbudową terminalu kontenerowego dotyczyła rybitw białoczelnych i 

sieweczek obrożnych. Rybitwy przez cztery lata nie zagnieździły się na specjalnie przygotowanym 

fragmencie plaży. Duży sukces został odnotowany w przypadku sieweczki obrożnej – od pierwszego 

roku gniazdują na terenie kompensacji, rokrocznie obserwowane są pisklęta, które po latach zasilają 

lokalną populację gniazdując w rezerwatach Wyspy Sobieszewskiej. Metody czynnej ochrony tych 

ptaków wypracowane podczas prac na terenie kompensacji są obecnie wdrażane na całym polskim 

wybrzeżu Bałtyku. 

 

Methods used to protect nesting birds during  modernization of the Gdańsk 

harbor 

Szymon Bzoma, Magdalena Dziermańska 

Waterfowl Research Group KULING 

Lying on the Bay of Gdansk, Gdansk City administratively includes about 30 km of coastline with city 

beaches, Gdansk harbour area, beaches of Stogi Island and Sobieszewska Island. Special Protection 

Area „Ujście Wisły” is localized on Sobieszewska Islad. All other above mentioned areas (including part 

of a harbour) are adjoined or are placed within Special Protection Area „Zatoka Pucka”. Special 

Protection Area „Zatoka Pucka” protects breeding populations of ten water birds species, it is used for 

nesting by seven species, for four of them Gdansk harbour area is nowadays the only nest site. 

The development of harbour area made necessary to introduce methods minimising loss of nesting 

habitats. Presentation describes two examples: minimisation of negative impact on nesting colony of 

common tern during the construction work of mass wharf on Pirs Rudowy and environmental 

compensation proposed and made during development of container wharf. 

The colony of common terns placed on Pirs Rudowy was |moved| to special platforms, about 400 m 

from originated location. Birds settled new place in the first season and in the best year there were 

nesting 130 pairs, similar to the previous location. Breeding success in only one season reached ca. 280 

fledglings, in spite of close-by works (functioning wharf). Unfortunately after three years, when 

investor was obligated to supervise, decaying platforms were no longer safe place to breed for birds 

and now nobody feels responsible for habitat conditions.  

The compensation connected to development of the container wharf was set for little terns and ringed 

plovers. Terns during four years were not breeding on prepared part of the beach. A great success 

were observed in case of ringed plovers – from the first year, they have bred on the compensation 

area, chicks were observed every year and powered local population by breeding in nature reserves of 

Sobieszewska Island. Methods of active protection of these birds, introduced during the work on the 

compensation area, are being implemented on the whole Polish Baltic Coast. 

 

 

Wrocławskie Pola Irygacyjne - zagrożona ostoja ptaków o znaczeniu 

międzynarodowym 
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Bartosz Smyk 

Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne 

 

Wrocławskie Pola Irygacyjne powstały w 1880 roku jako biologiczna oczyszczalnia ścieków 

komunalnych miasta Wrocławia, co było typowym rozwiązaniem w miastach niemieckich. Na 

powierzchni 1050 ha utworzono system kanałów i rowów, odstojników oraz okresowo 

zalewanych polderów. Obszar porośnięty jest głównie przez zbiorowiska łąkowe oraz płaty 

szuwaru trzcinowego. Pola irygacyjne pełniły funkcję oczyszczalni do lat 2010. Co najmniej od 

lat 1970. obszar jest znany jako ważna ostoja dla lęgowych i migrujących ptaków wodno-

błotnych. Ostoja znalazła się na zaktualizowanej liście obszarów IBA w Polsce, opublikowanej 

w 2010 roku, jako jedno z ważniejszych miejsc lęgowych podróżniczka w kraju. Teren stanowi 

również regionalnie ważną ostoję lęgową dla derkacza. Znajduje się tutaj największe w Polsce 

stałe zimowisku żurawia. W okresach migracyjnych tworzą się tutaj duże koncentracje 

żerowiskowe ptaków siewkowych. Zagrożenia dla obszaru wiążą się z utratą funkcji 

oczyszczalni ścieków. Nie są jasne plany miasta Wrocław co do przyszłości pól irygacyjnych 

(istniały zamiary sprzedaży obszaru pod zabudowę). Obecnie najważniejszym zagrożeniem 

jest zaprzestanie okresowego zalewania, co powoduje utratę znaczenia ostoi dla części 

gatunków (zanikłe gatunki lęgowe to m.in. rycyk, krwawodziób, kropiatka, zielonka). Próby 

powstrzymania negatywnych zmian oraz objęcia pól irygacyjnych ochroną czynione są od 

2012 roku przez Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne. 

 

Wrocław’s Irrigation Fields – endangered bird sanctuary of international 

importance 

Bartosz Smyk 

Silesian Ornithological Society 

 

Irrigation Field in Wrocław were established in 1880 as natural sewage treatment plant for the 

city of Wrocław, which was typical for urban areas in Germany. The fields take up area of 1050 

hectares with system of channels and ditches, settlig reservoirs and polders. The surface is 

covered mostly with meadow habitats and reedbeds. The irrigation fields functioned up to 

decade of 2010. For at least 40 years this place is well known as a refuge for breeding and 

migrating waterbirds. Irrigation Fields in Wrocław were put on updated list of Important Bird 

Areas of international importance in Poland, published in 2010, as one of the most important 

nesting sites for Bluethroat in the whole country. It is also regionally important nesting site for 

Corncrake and the biggest regular wintering site for Commom Crane, as well as regionally 

important intermediate point for migratory waders. The area is threatened becouse of function 

as sewage treatment plant. The intentions of the city of Wrocław with reference to the future 

of irrigtion fields are noc clarified (there were plans to sell the fields as a built up area). The 

recent major threat is the ceasing of temporal floods on polders, which effects the loss of 

importance of the area for many species (e.g. Black-Tailed Godwit, Common Redshank, 

Spotted Crake and Little Crake are not anymore breeding species of the area). Ornitological 
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Society of Silesia in 2012 have started the attempts of stopping negative changes and to take 

Irrigation Fields in Wrocław under protection. 

 

 

Dzikie życie w parkach miejskich i dlaczego mu sprzyjać 

Maciej Luniak 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN 

„Dzikie życie” (w każdym środowisku) to przyroda ożywiona reprezentowana przez 

wielokomórkowe organizmy żywe (zwierzęta, rośliny i grzyby) oraz „mikroby”. W parkach 

„dzikie życie” miesza się z „życiem uprawianym” (termin „hemerobia”). Kryterium tego 

rozróżnienia jest zależność od pomocy człowieka. Dzikie życie jest integralną częścią 

ekosystemu i podstawą jego bioróżnorodności, natomiast „uprawy” mają znaczenie 

ograniczone. 

W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła intensywność  zagospodarowania w parkach 

Warszawy, często związana ze znacznym zubożeniem ich dzikiego życia. Wykazały to 

inwentaryzacje ornitologiczne dokonane w parkach Kępa Potocka, Żeromskiego i Ogr. 

Krasińskich, przed i po ich rewaloryzacji, m.in związanej z drastyczną wycinką drzew. 

Skutkiem tych działań jest trwały spadek róznorodności gatunkowej oraz liczebności awifauny 

lęgowej  - o  1/3 – ½ poprzedniego stanu tych parametrów. Wywołało to protesty społeczne 

oraz odzew warszawskich przyrodników  wyrażony m.in. badaniami inwentaryzującymi 

przyrodę parków Skaryszewskiego i Pola Mokotowskiego. 

Kompleksowa (bezprecedensowa w kraju i EU) inwentaryzacja przyrodnicza 

P.Skaryszewskiego, zapewne najbogatszego pod tym względem w śródmieściu Warszawy 

wykazała, że dzikie życie w nim tworzy co najmniej 1 tys. gatunków, co stanowi ponad 

dziesiątą część bogactwa gatunkowego żywej przyrody całego Miasta.  

Za sprzyjaniem dzikiemu życiu w parkach miejskich przemawiają cztery argumenty: - 

humanitarny (jest to nasz partner na Ziemi), prawny (zobowiązania międzynarodowe, krajowe 

i lokalne), społeczny (wzrost zapotrzebowania mieszkańców miasta na przyjazny kontakt z 

przyrodą) i ekonomiczny (parki przyjazne przyrodzie są tańsze w utrzymaniu). Za promocją 

dzikiego życia w parkach sprzyja to, że nie pełnią one (w przeciwieństwie do środowisk 

pozamiejskich) funkcji produkcyjnych. 

 

 

Wildlife in urban parks – and why to promote it 

Maciej Luniak 

Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences 

 

„Wildlife” (in any environment) is animated nature represented by multicellular living 

organisms (animals, plants and fungi) as well as “microbes”. In parks, “wildlife” mixes with 



 

 
 

   

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 

 

“cultivated life” (the term: hemeroby). The criterion of this distinction is dependence on 

human’s help. Wildlife is the integral part of an ecosystem and the basis of its biodiversity, 

whereas “cultivated life” is in this respect of limited importance. 

In the last decades, the intensity of land use in Warsaw’s parks has increased, and 

impoverishment of their wildlife has often followed. It was proven by ornithological 

inventories performed in the parks: Kępa Potocka, Żeromskiego Park and Krasinski Garden, 

both before and after their restoration, which included i.a. drastic tree clearing. These resulted 

in permanent decrease of 1/3 to 1/2 in birdlife biodiversity and numbers of nesting species. In 

effect, public protests arose and comments from the Warsaw naturalists appeared. They found 

their expression in research inventorying the nature of Skaryszewski Park and Pole 

Mokotowskie Park. 

The ???all-encompassing??? complex nature inventory of the Skaryszewski Park, probably 

the richest park in the centre of Warsaw in terms of biodiversity, was unprecedented in Poland 

and in the EU. The inventory proved that the park’s wildlife consists of at least one thousand 

species, which constitutes over one tenth of the wildlife species in the whole Warsaw city. 

There are four arguments for supporting wildlife in urban parks: the humanitarian one 

(wildlife is our partner on Earth), the legal one (international, national and local 

commitments), the social one (increase of the city inhabitants’ need for friendly contact with 

nature) and the economic one (nature-friendly parks are cheaper to maintain). The fact that 

urban parks are not productive areas (in contrast to rural areas), additionally speaks in favour 

of facilitating their wildlife. 

 

Jak sprzyjać dzikiemu życiu w parkach miejskich – przesłania przyrodnika 

Maciej Luniak 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN 

Najważniejsze ogólne zalecenia dla ochrony/wzbogacenia żywej przyrody parków oraz jej 
wykorzystania dla funkcji rekreacji: 
 W pracach nad projektem parku lub jego rewaloryzacji powinni uczestniczyć 
przyrodnicy o specjalnościach szerszych niż wiedza architektów krajobrazu i ogrodników. Na 
etapie planowania ważne jest zapewnienie łączności obiektu z miejskim systemem korytarzy 
ekologicznych oraz wybór terenów najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczym.  
 Przy urządzaniu parku szczególnie ważne jest jak najpełniejsze zachowanie 
dotychczasowych wartości przyrodniczych terenu, promowanie rodzimych składników 
biocenozy, uwzględnianie zbiorników i cieków wodnych jako ważnego czynnika 
wzbogacającego „dzikie życie” oraz różnicowanie stref użytkowania terenu, szczególnie 
stworzenie ostoi/stref przyrody.  
 Przy utrzymaniu i użytkowaniu parku należy m.in. minimalizować: - zabiegi 
zubażające szatę roślinną, usuwanie martwych resztek naturalnej roślinności (ściółki, 
opadłych gałęzi, pni drzew), natomiast unikać wprowadzania obcej materii organicznej 
(„podsypki”, zanęty wędkarskie), zagrożenia zwierząt (oświetlenie niszczące bezkręgowce, 
dostęp do arterii komunikacyjnych, trucizny owadobójcze i deratyzacyjne, dostęp psów do 
ostoi fauny, obecność kotów) i ich nieracjonalne dokarmianie, organizowanie imprez z 
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masową publicznością i silnym nagłośnieniem. Należy natomiast zapewniać dostęp do wody 
jako wodopoju i środowiska, możliwość przemieszczeń fauny do innych terenów zielonych i 
korytarzy ekologicznych miasta, wzbogacać siedliska fauny (skrzynki lęgowe, tratewki na 
zbiornikach, „hotele” dla owadów), dostosowywać terminy zabiegów ogrodniczych do biologii 
fauny. Ważny jest program edukacji przyrodniczej zapoznający i zaprzyjaźniający 
publiczność parku (także wykonawców prac w nim) z jego przyrodą. 

 

 

How to promote wildlife in urban parks - a message of a naturalist 

Maciej Luniak 

Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences 
 

The main general recommendations concerning promotion of biotic nature in parks and for its 

use for the recreation: 

 In the stage of designing of the park, or its ???restoring??? should take part 

naturalists with a wider knowledge than that of landscape architects and gardeners. It is 

important to  create connectivity with the system of ecological corridors of the city and to 

choose the areas of the most valuable nature. 

 In management of the park it is important to maintain the previos nature values of 

the area, promoting local components of biocoenosis, to maintain/create water bodies or 

running waters as important factors of enriching wildlife. . Also the diversification of area use 

with  emphasis to create wildlife refuges should be taken into account.  

 In maintaining and use of the park it should be minimize: - the treatments reducing 

plant cover and removal of dead remains of natural vegetation (leaf and branch litter, dead tree 

trunks), delivering organic matter, threats to animals (electric lighting endangering insects, 

acccess to traffic arteries, toxic chemicals – pesticides, access of dogs to wildlife refugies, cats 

in the park), irrational feeding of animals. Mass and noisy entertainments should be restricted. 

On the other side there are important: - access of animals to water (as watering place and as an 

living environment), possibilities of animal migrations to another green areas and ecological 

corridors of the city, artificial breeding sites for birds and mammals (eg. nest boxes) and insects, 

gardening treatments having in view animal needs.  Program for natural education acquainting 

and developing friendly relations of visitors (also people working in the park) with its nature is 

also important. 

 

 

 

Społeczne działania na rzecz przyrody miejskiej – projekt „Przyroda Pola 
Mokotowskiego” 
Paweł Pstrokoński 
Uniwersytet Warszawski 
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Parki miejskie to nie tylko miejsca rekreacji, to również siedliska życia dzikich organizmów. 
Przykładem takiego Parku jest stołeczne Pole Mokotowskie. Jest to jeden z najchętniej 
odwiedzanych warszawskich parków. Na fali toczącej się dyskusji o jego przyszłości i 
rosnącego zainteresowania przyrodą miast, w 2015 roku zainicjowano społeczny projekt 
zatytułowany „Przyroda Pola Mokotowskiego”. Zespół ponad 50 specjalistów-przyrodników 
dokonał kompleksowej inwentaryzacji przyrody Pola. Inicjatywa zawiązała się inspirowana 
zbliżonym projektem realizowanym wcześniej w Parku Skaryszewskim. Wstępne wyniki 
wykazały obecność około 660 taksonów. Projekt przyczynił się do opracowania szeregu 
wytycznych mających na celu określenie działań prowadzących do ochrony lokalnej 
przyrody. 
 

Social acting for city’s wildlife – project ‘Nature of Pole Mokotowskie Park’ 
Paweł Pstrokoński 
University of Warsaw 
 
Parks located within the city are not only places of recreation, but also wildlife habitats. Pole 
Mokotowskie Park is an example of such as place. It is one of the most eagerly visited parks 
in Warsaw. The ongoing discussion about its future and the growing interest in the cities’ 
wildlife, resulted in a social project entitled ‘Nature of Pole Mokotowskie Park’ launched in 
2015. Over 50 scientists has conducted a detailed study of Pole's wildlife. The initiative was 
inspired by a similar project carried out earlier in Skaryszewski Park. Preliminary results 
showed the presence of about 660 taxa. Number of guidelines aiming for better protection of 
Pole’s wildlife were results of this project. 
 

Ogrody przydomowe jako źródło inwazji obcych gatunków roślin w 

Kampinoskim Parku Narodowym i jego sąsiedztwie 

Anna Bomanowska1, Izabella Kirpluk2, Anna Otręba3 

1Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet 

Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź; anna.bomanowska@biol.uni.lodz.pl 

2Ogród Botaniczny, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Al. Ujazdowskie 4,00-478 

Warszawa; ikirpluk@biol.uw.edu.pl 

3Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin; aotreba@kampinoski-

pn.gov.pl 

Kampinoski Park Narodowy (KPN), położony w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji 

warszawskiej podlega silnej presji urbanistycznej. Składa się na nią wpływ miast: Warszawy i 

Łomianek oraz licznych mniejszych miejscowości, nie posiadającymi praw miejskich, ale z 

funkcjami, infrastrukturą i zabudową typową dla małych miast. Dotyczy to głównie ośrodków 

będących siedzibami gmin, takich jak: Leszno, Izabelin, Brochów, Leoncin i Kampinos. Tereny 

zurbanizowane stanowią bogaty rezerwuar obcych gatunków roślin, a zwarty kordon 

miejscowości opasujący park zwłaszcza od strony wschodniej i południowej , często 

graniczących bezpośrednio z terenem parku narodowego, ułatwia przenikanie tych gatunków 

do zbiorowisk naturalnych KPN. Ważnym źródłem ekspansji obcych gatunków roślin, w tym 

inwazyjnych, są miejskie i wiejskie przydomowe ogrody, w których uprawia się wiele roślin 

zielnych, pnączy i krzewów obcego pochodzenia. Rośliny te często uciekają z uprawy 
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ogrodowej, a ponadto ich diaspory są wywożone do lasu wraz ze „zbędną” na działkach 

materią organiczną.  

Badania przeprowadzone w 118 miejscowościach (o różnym statusie administracyjnym) 

zlokalizowanych na terenie KPN i w jego najbliższym sąsiedztwie wykazały, że wśród 

gatunków uprawianych jako ozdobne i spontanicznie rozprzestrzeniających się z 

przydomowych ogrodów aż 20 to rośliny inwazyjne (wg obowiązującego w Polsce prawa – Dz. 

U. 2011 nr 210 i krajowego wykazu roślin obcego pochodzenia – Tokarska-Guzik i in. 2015). 

W większości są to gatunki zaliczane do III i IV klasy inwazyjności (wg Tokarskiej-Guzik i in. 

2015), czyli stwarzające największe zagrożenie dla rodzimej flory. Do najczęstszych 

„uciekinierów” z upraw należą: nawłoć późna Solidago gigantea, słonecznik buwiasty 

Helianthus tuberosus, rudbekia naga Rudbeckia laciniata, aster nowobelgijski Aster novi-

belgii, kolczurka klapowana Echinocystis lobata, łubin trwały Lupinus polyphyllus, rdestowce 

Reynoutria ssp.  i niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera. 

Gatunki inwazyjne dziczeją i rozrastają się w pobliżu ogrodów, w których rosną, a większość 

z nich z zadomawia się na siedliskach synantropijnych (przydrożach, przychaciach, 

wysypiskach) nie stanowiąc bezpośredniego zagrożenia dla roślinności naturalnej i 

półnaturalnej KPN, np. Aster novi-belgii, Lupinus polyphyllus, Rhus typhina, Rudbeckia 

laciniata, Rosa rugosa. Jednak niektóre z nich wkraczają do zbiorowisk półnaturalnych i 

naturalnych KPN. Należą do nich m. in. gatunki rdestowców Reynoutria: ostrokończysty (R. 

japonica), sachaliński (R. sachalinensis) i pośredni (R. xbohemica), uznawane za jedne z 

najgroźniejszych roślin inwazyjnych w Polsce (Tokarska-Guzik i in. 2015), które w przypadku 

uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 

przyrodniczym (Dz. U. 2011 nr 210, poz. 1260). Pomimo poważnego zagrożenia jakie 

stwarzają, byliny te nadal są uprawiane w wielu ogrodach jako rośliny ozdobne, a czasami 

sadzone w formie żywopłotów. W wielu miejscach zaobserwowano wnikanie rdestowców do 

zbiorowisk leśnych znajdujących się w sąsiedztwie miejscowości. 

Przeprowadzone badania wykazały, że przydomowe ogrody, niezależnie od lokalizacji (miasto 

lub wieś) mogą być źródłem inwazji obcych gatunków roślin. Obserwacje autorek wskazują, 

że w wielu wypadkach różnice między ogrodami „miejskimi” a „wiejskimi”, zwłaszcza na 

obrzeżach KPN są nieznaczne i rosną w nich podobne rośliny ozdobne. Najwięcej gatunków 

inwazyjnych uciekających z ogrodów notowano co prawda w pobliżu ośrodków miejskich 

(Warszawa, Łomianki) w północnowschodniej i wschodniej części KPN, ale także wzdłuż 

południowej granicy parku, co ma związek z silną urbanizacją tego obszaru -  jest tu znacznie 

więcej miejscowości, domów i towarzyszących im ogrodów, które stanowią potencjalne źródło 

gatunków obcych, w tym inwazyjnych, a rozbudowana infrastruktura drogowa i osadnicza 

sprzyjają rozprzestrzenianiu tych gatunków. Inwazja obcych gatunków nie tylko zaburza skład 

gatunkowy i strukturę zbiorowisk, ale prowadzi do naruszenia funkcji ekosystemów. Zakłócone 

zostają powiązania biocenotyczne, takie jak zależności pokarmowe między gatunkami. 

Przemianom ulegają dwustronne związki między roślinnością i siedliskiem, które decydują o 

bilansie wodnym czy strukturze i właściwościach gleby. Biorąc pod uwagę realne zagrożenie 

jakie gatunki inwazyjne uprawiane w ogrodach stanowią dla rodzimej flory parku narodowego, 

należy dążyć do wprowadzenia zakazu ich uprawy w ogrodach, co powinno powstrzymać ich 

rozprzestrzenianie się w KPN. 
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House gardens as source of invasion of alien plant species in Kampinos 

National Park and its surroundings 

Anna Bomanowska1, Izabella Kirpluk2, Anna Otręba3 

1Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet 

Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź; anna.bomanowska@biol.uni.lodz.pl 

2Ogród Botaniczny, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Al. Ujazdowskie 4,00-478 

Warszawa; ikirpluk@biol.uw.edu.pl 

3Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin; aotreba@kampinoski-

pn.gov.pl 

Kampinos National Park (KNP) located in immediate vicinity of Warsaw metropolis faces 

strong urbanization pressure. The summarized effect of pressure of Warsaw and town of 

Łomianki, as well as many other smaller towns, that do not have city status, but have functions, 

infrastructure and urbanization typical of a small towns. 

Investigation performed in 118 towns and villages (having different administrative status) 

localized in KNP and its closest vicinity, revealed that among plant species cultivated as 

ornamentals and spontaneously escaping from the gardens, 20 of them are invasive plants 

(according to polish law Dz. U. 2011 nr 210 and national list of alien species – Tokarska-Guzik 

i in. 2015). Majority of them belong to III and IV class of invasiveness , bearing highest threat 

to indigenous flora. The most common escapers among garden cultivated plants are: 

Helianthus tuberosus, Rudbeckia laciniata, Aster novi-belgii, Echinocystis lobata, Lupinus 

polyphyllus, Reynoutria ssp. and Impatiens glandulifera. 

Research have shown that private gardens, regardless of localization (town or village) can be 

a source of invasion of alien plant species. Observations executed by authors, reveals  that in 

many cases, differences between village and town gardens, especially those located in the 

outskirts of KNP, are very small, as in both nearly the same species of ornamentals are 

cultivated. 

 

 

Badania ornitologiczne realizowane w ramach projektu "Edukacja społeczna w 
konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w 
Wilanowie" 
Julia Dobrzańska 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
 
W prezentacji przedstawione zostaną wyniki inwentaryzacji ptaków, która została 
przeprowadzona w latach 2014-2016 na terenie ogrodów wilanowskich, w ramach projektu 
"Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w 
Wilanowie". Głównym celem projektu była identyfikacja zasobów przyrodniczych historycznej 
rezydencji wilanowskiej, określenie zagrożeń oraz prowadzenie działań edukacyjnych w celu 
budowania społecznej odpowiedzialności za zachowanie wartości kulturowej, ekologicznej i 
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ekonomicznej tego unikatowego obszaru. W ramach projektu przeprowadzono badania 
powietrza, wody, różnorodności flory i fauny. Jedną z badanych grup były ptaki. Szczególną 
uwagę zwrócono na określenie struktury zespołu oraz zmiany jakie zaszły w ornitofaunie tego 
obszaru względem prac badawczych przeprowadzonych w latach 1989 i 2006. 
 
 
 

Ornithological research conducted under the project “Social education in 

relation to urbanization and ecological conflict in the Wilanów Palace Museum” 

Julia Dobrzańska 

Museum of King Jan III's Palace at Wilanów   

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

 

 

The presentation shows results of the bird inventory conducted in the Wilanów gardens in the 

years 2014-2016 as a part of the project “Social education in relation to urbanization and 

ecological conflict in the Wilanów Palace Museum”. The main aim of the project was to identify 

the environmental resources of the historic area of the Wilanów residence, diagnosing threats 

and conducting education in order to build social responsibility for the preservation of the 

cultural, ecological and economic value of this unique area. As part of the project, air, water, 

and flora and fauna diversity research were conducted. One of the studied group of organisms 

were birds. The very important issue was to asses structure of the bird assemblage and 

changes within this group that have taken place in relation to research carried out in 1989 and 

2006. 

 

 

Problemy ptaków w mieście 

Agnieszka Czujkowska, Andrzej G. Kruszewicz 

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 

 

Gatunki ptaków zamieszkujące miasta zyskują oczywiście i jest to powodem ich napływu do miast,  

jednak jednocześnie muszą zmierzyć się z problemami często nie typowymi dla siedlisk naturalnych. Z 

doświadczeń Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl” przy Warszawskim 

Ogrodzie Zoologicznym wynika, że jednymi z najczęstszych przyczyn interwencji są kolizje (zarówno z 

samochodami jak i szybami), porwania piskląt w stadium podlota oraz ataki kotów i innych ptaków 

(szczególnie licznych w Warszawie wron siwych). Pozostałe niebezpieczeństwa to zatrucia (w tym 

elementami ołowianymi zestawów wędkarskich), ciała obce (takie jak haczyki, żyłki, elementy 

sznurków), ale także botulizm, nieprzygotowanie do skrajnych warunków atmosferycznych w zimie a 

nawet postrzały. Odrębną grupą pacjentów są ptaki migrujące przez miasto, tutaj największym 

problemem są kolizje z szybami i budynkami, a także wycieńczenie i wtórne ataki wron siwych oraz 

kotów. 
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Common problems of birds inhabiting cities 

Agnieszka Czujkowska, Andrzej G. Kruszewicz 

Warsaw Zoological Garden 

 

Species of birds that live in cities are gaining a lot, but at the same time they have to face problems 

that hardly occur in more natural environment.  Common presentations of cases from the 

Rehabilitation Center for Wild Birds at the Warsaw Zoological Garden show that the leading reasons 

for interventions are: injuries (cars and windows as well), kidnapping of the fledglings also cat and 

other birds attacks (in most cases by hooded crows). Other reasons include poisoning (also by lead 

form fishing weights), foreign bodies (fishing hooks, fishing lines, netting), botulism, lack of 

adaptation to harsh winter conditions and gun wounds. Separate group is represented by species 

that migrate through the city, where most common presentations include: collisions with buildings 

and windows, emaciation and secondary attacks by cats and hooded crows. 

 

 

Wykorzystanie wież lęgowych dla jerzyków Apus apus w Toruniu. 

Dariusz Węcławek, Piotr Kłonowski, Dariusz Płąchocki, Przemysław Doboszewski 

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA 

Nowym i zdobywającym popularność rozwiązaniem tworzenia siedlisk dla jerzyków Apus apus 

w miastach jest budowa wież lęgowych. W zależności od konstrukcji wieży oraz jej lokalizacji 

charakteryzują się one różnym stopniem zasiedlenia i wykorzystania przez różne gatunki 

ptaków. W Toruniu powstały 4 takie wieże, które skontrolowano pod kątem ich wykorzystania 

przez ptaki. Kontrole wykonano po sezonie lęgowym, jesienią 2017 r. Gatunki korzystające z 

wież określano w oparciu o konstrukcję gniazd oraz wykorzystany do jego budowy materiał.  

W wieżach lęgowych w Toruniu stopień zasiedlenia wahał się od 25 % do 90 %. Wieże 

wykorzystywane były przez co najmniej 5 gatunków ptaków: wróbel Passer domesticus, 

mazurek Passer montanus, szpak Sturnus vulgaris, jerzyk Apus apus, pleszka Phoenicurus 

phoenicurus. 

 

The use of Swift Towers - artificial nest site for Swift Apus apus in Torun 

Dariusz Węcławek, Piotr Kłonowski, Dariusz Płąchocki, Przemysław Doboszewski 

ALAUDA Nature Society 

 

Swift Towers is a new and popular solution for increase nest site availability for common swift 

Apus apus in the City. Usage nest site by birds depending on the construction of the tower and 
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local environment. Four Swift Towers were built in Torun. The control of the Swift Towers was 

performed after the breeding season in autumn 2017. Swift Towers usage were determined 

based on the construction of nest and materials used in its construction. 

In Swift Towers in Torun, the degree of nesting varies from about 90% to 25%.  Towers were 

used by 5 identified species of birds: House Sparrow Passer domesticus, Tree Sparrow Passer 

montanus, Starling Sturnus vulgaris, Common Swift Apus apus, Redstart Phoenicurus 

phoenicurus. 

                                                                  

Miejska populacja bobrów w Warszawie 

Jerzy Romanowski1, Michał Winczek1,2 

1 Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie, 2 Koło Biologów Terenowych UKSW 

 

Poszukiwania śladów obecności bobrów Castor fiber nad brzegami miejskiego odcinka Wisły 

i innych środowisk wodnych w Warszawie prowadzono zimą i wiosną 2016 i 2017 r. Łącznie 

stwierdzono obecność co najmniej 9 rodzin bobrów nad Wisłą i 7 w innych miejscach na 

obszarze Warszawy. Obecność bobrów w Warszawie jest efektem naturalnej dyspersji 

gatunku z doliny Wisły, gdzie gatunek był reintrodukowany w latach 1975-1985. Dyspersja była 

możliwa dzięki dobrej łączności wodnych i leśnych siedlisk w dolinie Wisły. Stwierdzone niższe 

zagęszczenie bobrów na miejskim odcinku rzeki w porównaniu do seminaturalnego koryta 

rzeki poniżej Warszawy jest przypuszczalnie efektem rozwoju infrastruktury i usunięcia części 

zadrzewień łęgowych w mieście. 

 

Urban population of beavers Castor fiber in Warsaw 

Jerzy Romanowski1, Michał Winczek1,2 

1 Faculty of Biology and Environmental Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University, 

Warsaw, Poland; 2 Student Club of Field Biologists, UKSW 

 

Surveys for signs of beaver Castor fiber activity were performed along urban section of the 

Vistula River and all other aquatic habitats in Warsaw during winter and spring in 2016 and 

2017. Altogether 9 beaver families were censused on the city section of Vistula and 7 families 

in the remaining urban aquatic habitats. The animals migrated to Warsaw from reintroduction 
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sites in the Vistula catchment area. The dispersion was facilitated by high cohesion of riparian 

and forest habitats in Vistula valley. The lower density of beavers on  

urban section of Vistula (app. 4,5 families/10 km ) as compared to seminatural river north of 

Warsaw can be explained by infrastructure development and partial removal of riparian forest 

in the city. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięcioł białoszyi – gatunek specjalnej troski w mieście: wymagania siedliskowe, 
zagrożenia i propozycje ochrony 

Tomasz Figarski, Łukasz Kajtoch  

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 

Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus uważany jest za najsłabiej zbadany spośród wszystkich 
europejskich dzięciołów, na co wpływ ma jego stosunkowo niedługi czas występowania w krajach 



 

 
 

   

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 

 

europejskich. W Polsce gatunek został po raz pierwszy stwierdzony w latach 70. ub. wieku  
i aktualnie jego ciągły zasięg obejmuje SE, E i centralną część kraju. Charakterystyczną cechą 
dzięcioła białoszyjego jest omijanie obszarów leśnych i przywiązanie do terenów o charakterze 
antropogenicznym (miejskich i wiejskich). Celem prezentowanych badań było określenie 
preferencji siedliskowych dzięcioła białoszyjego w obszarach zurbanizowanych (miejskich), wraz z 
jednoczesnym określeniem preferencji występującego sympatrycznie i hybrydyzującego z nim 
dzięcioła dużego Dendrocopos major.  

W efekcie badań przeprowadzonych na dwóch powierzchniach w woj. mazowieckim (w latach 
2013-2017), stwierdzono, że istotne dla występowania dzięcioła białoszyjego są takie czynniki jak 
obecność drzew o „miękkim” drewnie, zwłaszcza topól i wierzb, oraz drzew owocowych  
i orzechów włoskich. Oprócz samej struktury gatunkowej, ważna jest obecność drzew starych  
o pierśnicy > 80 cm („weteranów”). Równocześnie dzięcioł białoszyi unika terenów silnie 
zadrzewionych, preferując obszary z umiarkowaną liczbą drzew. Tego rodzaju warunki gatunek 
odnajduje zwykle w starszych dzielnicach z tradycyjną zabudową oraz w obszarach o mniej 
intensywnej pielęgnacji zieleni miejskiej. Ponadto wykazano, że istnieje rozdział przestrzenny 
stanowisk dzięcioła białoszyjego i dz. dużego, ponieważ gatunki te mają odmienne wymagania 
siedliskowe.  

Dzięcioł białoszyi jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą. Gatunek podlega także ochronie  
w obszarach sieci Natura 2000, ale niestety żaden z tych obszarów nie został wyznaczony dla 
ochrony populacji miejskich. Obecne tendencje w zagospodarowania terenów zieleni urządzonej 
mogą już w niedługim czasie doprowadzić do załamania się miejskich populacji omawianego 
gatunku. Z uwagi na potrzebę ochrony miejskich stanowisk dzięcioła białoszyjego, na podstawie 
opracowanych wymogów siedliskowych tego gatunku, określono wskazania do zarządzania 
terenami zieleni w obszarach zurbanizowanych.  

 

Syrian woodpecker - species of special concern in the city: habitat requirements, threats 
and conservation needs  

Tomasz Figarski, Łukasz Kajtoch  

Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences 

The Syrian woodpecker Dendrocopos syriacus is considered the least known of all European 
woodpecker species what results from a relatively short time of its occurrence in European 
countries. The species originally bred in the Middle East. By the end of the 19th century it had 
expanded to the Balkans and then, during the 20th century, it settled Central and Eastern Europe, 
reaching Austria to the west, Poland to the north and southern Russia to the east. In Poland, the 
species was first recorded in the 1970s and now its basic range is limited to the eastern, south-
eastern and central part of the country. In Central Europe, Syrian woodpecker is mostly 
synanthropic breeding in man-made or influenced by humans, urban and rural woody vegetation. 

The aim of this study was to evaluate habitat preferences of Syrian woodpecker in urban habitats 
and the role of a few habitat factors determining the occurrence of woodpecker territories, also in 
comparison with Great spotted woodpecker Dendrocopos major which lives in sympatry and 
hybridizes with Syrian woodpecker. 

The study was conducted in the years 2013-2017 in two study areas in Masovian Voivodeship. 
Factors relevant for Syrian woodpecker occurrence were associated with the character and structure 
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of vegetation. Most important were trees with a “soft” wood, such as poplars and willows, and 
diverse abundant greenery between buildings, including fruit trees and walnuts. Abundance of 
veterans (trees with diameter at breast height > 80 cm) was also important. At the same time, Syrian 
woodpecker omitted areas with high number of trees (forest-like). Localities favored by the species 
were often located in old districts with rather aged and traditional buildings and in areas with less 
intense vegetation management. There were also differences in territories location between Syrian 
and Great spotted woodpecker as these species have different habitat requirements. 

The Syrian woodpecker is strictly protected in Poland and listed in Annex 1 of the Birds Directive 
of the European Union. The results of this study show that protection of this species should not 
be only focused on its rural populations. In Poland, several Natura 2000 sites have been designed 
for the protection of SW, but all of them are localized in rural or rural-riparian landscapes. No 
Special Protection Area has been defined for Syrian woodpecker in any Polish city, while this study 
and previous articles support the statement that urban populations could be one of most numerous 
(with higher densities). Urban populations are in danger due to intensive works in green urban 
areas, during which especially softwood tress (poplars, willows, fruit trees) are cut out mainly to 
enable private investments or during meaningless care of green urban areas. 

 

Inwazyjne kaukaskie barszcze (Heracleum Sosnowskyi i Heracleum 

mantegazzianum) w miastach - monitoring i zwalczanie 

Izabela Sachajdakiewicz 

Zespół ekspertów Barszcz.edu.pl 

 

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszcz Mantegazziego (Heracleum 

mantegazzianum) są inwazyjnymi gatunkami obcymi, stanowiącymi problem nie tylko terenów 

wiejskich, ale także miast. Ponieważ niewiele osób spodziewa się ich obecności w 

aglomeracjach, te toksyczne rośliny stanowią tu duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz 

zwierząt domowych. Według bazy danych dostępnej w serwisie http://barszcz.edu.pl gatunki 

te występują we wszystkich polskich miastach o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys. oraz w 

wielu mniejszych. Liczba stanowisk stale wzrasta. 

Podstawowymi problemami przy zarządzaniu inwazją kaukaskich barszczy są: poprawne 

rozpoznanie tych gatunków, efektywny monitoring, stworzenie strategii działania oraz 

skuteczne zwalczanie. Dzięki opracowanemu przez barszcz.edu.pl i NetworkPartners 

Centralnemu Systemowi Informacji o Występowaniu Kaukaskich Barszczy w Polsce jednostki 

samorządu terytorialnego, właściciele oraz zarządcy terenów objętych inwazją mogą uzyskać 

fachowe wsparcie w powyższym zakresie.  

Przykładem dobrych praktyk i profesjonalnego zarządzania inwazją kaukaskich barszczy na 

terenach miejskich są działania podejmowane na terenie Ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie 

w Warszawie, gdzie Zespół Ekspertów Barszcz.edu.pl we współpracy z Ekolaby.net od kilku 

lat z sukcesem prowadzi monitoring i zwalczanie. 

 

http://barszcz.edu.pl/
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Invasive giant hogweeds (Heracleum Sosnowskyi i Heracleum 

mantegazzianum) in cities – monitoring and eradication 

Izabela Sachajdakiewicz 

Barszcz.edu.pl 

 

Sosnowskyi Hogweed (Heracleum Sosnowskyi) and Giant Hogweed (Heracleum 

mantegazzianum) are invasive alien species, problematic not only for rural but also for urban 

areas. Usually, these toxic plants are not expected to be found in agglomerations, that’s why 

they may be health or even life threatening for humans and domestic animals. According to 

http://barszcz.edu.pl database, invasive hogweeds occur in all Polish cities with population 

over 200 000 and in many smaller. Number of stands of this species is still growing.  

Basic problems in management of giant hogweed’s invasion are: proper identification of 

species, effective monitoring, developing strategy of works and effective eradication. Thanks 

to Central System of Informations about Invasive Hogweeds in Poland (made by 

Barszcz.edu.pl and NetworkPartners), local government units, owners and managers of 

parcels where giant hogweeds occur can find professional support. 

One example of good practices and professional management of giant hogweed’s invasion in 

urban area can be actions taken in The Royal Łazienki Garden, where experts from 

Barszcz.edu.pl and Ekolaby.net monitor and eradicate these plants for a few years already. 

 

 

Kanał Piaseczyński – ostoja ptactwa wodnego w centrum Warszawy 

Hanna Żelichowska 

 

Warszawski Kanał Piaseczyński to dwubasenowe założenie wodne o długości ponad 800 m. 

Biegnie od  Zamku Ujazdowskiego do ulicy Czerniakowskiej, prostopadle do Wisły. Jako duży 

zbiornik wodny, Kanał przyciąga ptaki. Od 2016 r. odbywają tu lęgi łyski (Fulica atra), 

korzystając z tratew z zadaszeniem. Z Łazienek Królewskich samice krzyżówki (Anas 

platyrchynhos) i mandarynki (Aix galericulata) prowadzą na Kanał swoje potomstwo. Od wielu 

lat Kanał Piaseczyński jest etapem przejściowym dla nurogęsi (Mergus merganser) z 

potomstwem, na drodze do Wisły. Ptactwo wodne pozostaje na Kanale przez cały okres, aż 

do zimy. W rejonie Kanału spotyka się wiele gatunków ptaków wróblowych. W czasie 

wiosennych i jesiennych migracji zatrzymują się tu różne gatunki ptaków wodnych i 

śpiewających.  

Kanał Piaseczyński wraz z okolicznymi terenami, jest również miejscem wypoczynku i 

rekreacji mieszkańców (Park Agrykola), tu organizowane są imprezy publiczne i uroczystości. 

Naruszany jest spokój i bezpieczeństwo tutejszych ptaków. 

http://barszcz.edu.pl/
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Na podstawie obserwacji i doświadczeń zebranych w ciągu kilku lat przez grupę mieszkanek 

Warszawy, została opracowana lista pożądanych działań. Uzyskaliśmy wsparcie Stołecznego 

Towarzystwa Ochrony Ptaków, Urzędu m.st. Warszawy i jego służb, m.in. Zarządu Zieleni i 

Zarządu Dróg Miejskich.  

Konieczne są dalsze skoordynowane działania na rzecz ochrony tej enklawy/ostoi przyrody. 

Tematyce tej poświęcone będzie niniejsze wystąpienie. 

 

Warsaw Piaseczynski Canal – important waterfowl site in the centre of Warsaw 

Hanna Żelichowska 

Warsaw  Piaseczynski Canal (Kanał Piaseczyński) consists of two separate basins 800 m long. 

It originates by the Ujazdowski Castle and runs perpendicularly  to the Czerniakowska street 

by the Vistula river.  It is an attractive water area for birds.  Coots (Fulica atra) successfully 

breed here building nests on the artificial platforms on the water.  Residents of Łazienki 

Królewskie park, Mallards (Anas platyrchynhos) and Mandarine Ducks  (Aix galericulata) lead 

their chicks to the Kanal, and stay there.  For female Goosanders (Mergus merganser) and 

their chicks is the Kanal Piaseczyński only the middle course on their way through the basins 

and streets to the Vistula river.  

Also other spieces of birds are present in the area and on the Kanal the whole year or  they 

stay only for a  short period of time while migrating over Warsaw.  

The park around the Piaseczynski Kanal is a place for citizens of Warsaw to rest and entertain 

here. 

The group of birdwatchers, and me among them, found the Kanal Piaseczyński very important  

enclave for birds. We are positive that this area  should be protected against antropho 

pressure. We have  formulated several suggestions to the Warsaw authorities to be fulfilled 

soon and in a longer term, to answer needs of birds, especially Goosanders. 

During my presentation I am going to show the birds of the Piaseczynski Kanal and present 

the problems as well as the solutions.  

 

 

 

"Dzieci w naturę!" O potencjale nieużytków i "odlękawianiu" miejskiej natury 

na przykładzie projektu edukacji ekologicznej REFA 

Kasper Jakubowski 

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA) 

 

Jeżeli chcemy ochronić różnorodność biologiczną w mieście, ale i poza miastem, potrzebne 
są nowe, alternatywne rozwiązania w edukacji ekologicznej. Niezbędne jest też kształtowanie 
przyjaznych, nowoczesnych – w dobrym tego słowa znaczeniu – przestrzeni przyrodniczych, 
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gdzie edukacja ta może mieć miejsce. Problemem cywilizacyjnym i kulturowym jest deficyt 
kontaktu z przyrodą wśród społeczności miejskich, a szczególnie dzieci już od najmłodszych 
lat. W polskim systemie edukacji brakuje miejsc w zasięgu codziennej, pieszej dostępności, 
gdzie dzieci będą mogły poznawać naturę przez jej bezpośrednie doświadczanie wzbogacone 
informacją. Tymczasem kontakt z przyrodą jest możliwy w miastach, bez konieczności 
wyjeżdżania z nich, a wiele nieużytków to miejsca wręcz predysponowane do prowadzenia 
zajęć terenowych, rodzinnych spacerów przyrodniczo-edukacyjnych oraz rozwijania ich oferty 
edukacyjnej. Celem projekt edukacji ekologicznej Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z 
Asyżu (REFA) pn. „Oswajamy przyrodę miasta i okolic” było stworzenie nowej oferty edukacji 
ekologicznej skierowanej do rodzin z dziećmi oraz dzieci z przedszkoli realizowanej w 
przyrodzie miasta: w nieużytkach miejskich oraz na terenach cennych przyrodniczo. 
Opracowano też specjalny spacerownik dla rodzin z dziećmi po „dzikiej przyrodzie” miasta. 
Projekt inspirowany był ekoencykliką Papieża Franciszka, pokazując jak przełożyć jej treść na 
praktykę działania. 
 

 

“Kids in nature!”. About the potential of urban wastelands and taming our fears 
related to wild urban nature on the example of REFA’s ecological education 
project 

Kasper Jakubowski 

Saint Francis of Assisi Ecological initiative 

If we want to protect biodiversity in urban context and outside cities, we need new, alternative 
solutions in the field of ecological education. It is also necessary to design friendly, smart 
solutions in natural areas in cities to provide spaces and facilities for whidespread ecological 
education. The more frequent contact with nature that we so much need in everyday life is 
possible without the necessity of leaving a city. A great number of urban natural areas, places 
with spontaneous vegetation, wastelands, brownfield sites are underestimated spaces with the 
great ecological potential where the outdoor activities and the family biodiversity exploration 
can take place. The aim of ecological education project realized by the Saint Francis of Assisi 
Environmental Movement (REFA) was the creation of the new, attractive, educational offer 
addressed to parents with kids and children from daycares and nursery schools in Cracow. 
The educational offer concerned the organized outdoor activities in urban nature, in particular, 
urban wastelands and natural areas within the urban context. The special guide was prepared 
about the “urban wild nature” with ten exemplary educational trails for parents and children to 
explore. The REFA’s project was inspired by the Encyclical Laudato si’ of Pope Francis, 
showing how to put some parts and conclusions of the document into practice. 

 

 

 

 

 


