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1.Wstęp 

 Budynki są powszechnie zasiedlane przez różne grupy fauny, w tym przez ptaki. 

Osiedlanie się zwierząt w terenie zurbanizowanym, połączone z wykształceniem 

specyficznych przystosowań do sztucznego środowiska, jakim jest zabudowa miejska 

nazywane jest synurbizacją. Proces synurbizacji dotyczy obecnie coraz większej liczby 

gatunków. Niektóre ptaki, jak: wróbel, kawka czy jerzyk gniazdują prawie wyłącznie w 

budynkach. 

Budowle zabytkowe (zamki, mury obronne itp.), ze względu na dużą liczbę 

potencjalnych miejsc lęgowych, są bardzo atrakcyjnym siedliskiem dla wielu gatunków 

ptaków  

i są zwykle licznie przez nie zasiedlane. Niestety, niezbędne prace konserwatorskie 

zabytkowych budynków mają często negatywne skutki uboczne - eliminują miejsca rozrodu 

zwierząt. Powoduje to zmniejszanie się populacji rozmnażających się dotychczas w 

szczelinach murów, w przestrzeniach pod stropami i innych dogodnych miejscach, jakie 

stworzyły budowle. Prace przeprowadzone w okresie rozrodu ptaków powodują 

zamurowanie żywcem młodych jak również dorosłych osobników, a w konsekwencji śmierć 

głodową. Wykonanie prac renowacyjnych jest oczywiście konieczne, jednak sposób ich 

wykonania powinien być zgodny z zasadami ochrony przyrody oraz z obowiązującym 

prawem.  

 

2. Cel opracowania 

 Celem niniejszego opracowania jest: 

 stwierdzenie, czy w budynku znajdują się miejsca zajęte przez ptaki w okresie 

lęgowym  

 zaproponowanie metod (rodzaje zabezpieczeń, terminy), które wyeliminują ryzyko 

płoszenia ptaków i zniszczenia lęgów podczas prowadzonych robót budowlanych 

 zaproponowanie kompensacji przyrodniczej koniecznej ze względu na utratę siedlisk  

lęgowych ptaków w wyniku przeprowadzonych prac remontowych. 

Opracowanie zostało zlecone przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

3. Przedmiot oceny i podstawy prawne. 

 Budynek zamku znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim przy Placu Zamkowym 4 (fot. 

1). Jest to obiekt czterokondygnacyjny, zbudowany z cegły i piaskowca. Mury nie są 

otynkowane, nie występują szerokie gzymsy i parapety wystające poza obręb elewacji. 

W ramach remontu planowanego na rok 2014 przewiduje się prace renowacyjne 

elewacji, likwidację ubytków oraz zabezpieczenie otworów wentylacyjnych stropów. Roboty 

te mogą spowodować zniszczenie dotychczasowych miejsc lęgowych ptaków. 



 

 

 

 

 

 

Fot. 1. Zamek - elewacje południowa i wschodnia. 

 



Budynki stanowią miejsce gniazdowania kilkunastu gatunków ptaków. Biorąc pod 

uwagę charakter i usytuowanie obiektu będącego przedmiotem oceny przyjęto możliwość 

lęgów następujących gatunków: 

 

 pustułka Falco tinnunculus 

 jerzyk  Apus apus 

 oknówka Delichon urbica 

 kopciuszek Phoenicurus ochruros 

 muchołówka szara Muscicapa striata 

 kawka Corvus monedula 

 szpak Sturnus vulgaris 

 wróbel Passer domesticus 

 mazurek Passer montanus 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r.  

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, wszystkie ww. ptaki objęte są ochroną gatunkową 

ścisłą. Oznacza to m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk, jaj, piskląt, oraz zakaz płoszenia, 

niepokojenia i zabijania. 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zajęła także stanowisko, w którym 

wskazuje na konieczność ochrony jerzyka wraz z jego siedliskami, jakimi są budynki. 

Wymogi ochrony wynikają z przepisów prawa i sprowadzają się do planowania i 

wykonywania prac remontowych z uwzględnieniem miejsc rozrodu ptaków w obiektach 

remontowanych. Nie dopuszcza się prowadzenia prac w okresie lęgów ptaków. Wszelkie 

prace należy prowadzić poza okresem rozrodczym, tworząc jednocześnie miejsca zastępcze 

do lęgów. Można także nie dopuścić przed okresem rozrodczym do zajęcia miejsc lęgowych 

przez jerzyki specjalnymi zabezpieczeniami. Na ww. czynności należy uzyskać zgodę 

właściwy organów ochrony przyrody. Stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

jest także zbieżne z pismem Ministerstwa Środowiska z dnia  24.04.2008  r., znak: 

DKFOP/ogiz-4200/lll-10512707/081. 

 Niniejsza opinia ornitologiczna jest podstawą do właściwego zaplanowania  

i przeprowadzenia prac renowacyjnych elewacji budynku Zamku w Piotrkowie Trybunalskim.  

 

4. Termin i metodyka wykonania inwentaryzacji 

W styczniu 2013 r. przeprowadzono wstępne oględziny obiektu. W związku ze 

stwierdzeniem potencjalnych miejsc gniazdowania ptaków zdecydowano o konieczności 

przeprowadzenia dalszych obserwacji w porze lęgowej.  



W okresie 1 kwietnia – 30 czerwca 2013 r. przeprowadzono 6 kontroli. W czasie 

kontroli obserwowano zachowania lęgowe ptaków zasiedlających budynek (noszenie 

materiału na gniazdo, pokarmu dla piskląt, wynoszenie odchodów itp.). Obserwacje 

prowadzono  

w godzinach porannych i przed zmierzchem, przy pomocy lornetki 10x50. 

 

5. Wyniki oględzin i kontroli 

Pokrycie dachu i obróbki blacharskie są w dobrym stanie (wizualnie) – nie 

zaobserwowano ubytków i szpar mogących stanowić miejsca lęgowe ptaków. 

  W elewacji budynku stwierdzono (fot. 2): 

 liczne otwory wentylujące przestrzenie miedzy podłogą a stropem na 

poszczególnych kondygnacjach 

 liczne otwory różnej wielkości i głębokości, powstałe w miejscach ubytków 

cegieł 

 liczne spękania i szpary różnej szerokości, głównie przy oknach i za rynnami 

Nie zaobserwowano ubiegłorocznych gniazd oknówek.  

 

 

 

Fot. 2. Ubytki i spękania elewacji budynku. 

 



Podczas kontroli stwierdzono 34 stanowiska lęgowe ptaków następujących gatunków: 

 2 pary jerzyków  

 14 par wróbli  

 18 par kawek 

Ptaki zasiedlały głównie ubytki i spękania powstałe w murach a także otwory 

wentylacyjne. 

Rozmieszczenie stanowisk lęgowych poszczególnych gatunków obrazują ryc. 1-4 (kolor 

czerwony – jerzyk, zielony – wróbel, czarny – kawka). 



 

 

Ryc. 1. Stanowiska lęgowe ptaków – elewacja wschodnia. 

 



 

 

Ryc. 2. Stanowiska lęgowe ptaków – elewacja północna. 

 

 

 

 



 

 

Ryc. 3. Stanowiska lęgowe ptaków – elewacja południowa. 

 

 

 

 

 



 

 

Ryc. 4. Stanowiska lęgowe ptaków – elewacja zachodnia. 

 

 

 



 

 

 

Fot. 3. Para lęgowa kawek w otworze wentylacyjnym. 

 

6. Zalecane działania ochronne i kompensacyjne. 

Biorąc pod uwagę, że prace renowacyjne zostały zaplanowane na okres wiosna - 

jesień 2014 r., tj. w okresie lęgowym ptaków, aby nie dopuścić do ewentualnej budowy 

gniazd przez gatunki zasiedlające budynek, a w konsekwencji do zniszczenia ich lęgów 

podczas prac renowacyjnych, należy najpóźniej do końca lutego 2014 r. wykonać 

zabezpieczenia wszystkich istniejących otworów i szpar. Ze względu na zabytkowy charakter 

budowli, rodzaj zabezpieczeń musi zostać dobrany pod kątem ochrony zabytków, 

równocześnie skutecznie zapobiegając zajmowaniu przez ptaki dotychczasowych stanowisk 

lęgowych. 

Ponieważ w trakcie prac budowlanych zostaną zlikwidowane miejsca lęgowe ptaków, 

w ramach rekompensaty należy do końca lutego 2014 r. wywiesić:  

 2 budki lęgowe dla jerzyków 

 14 budek lęgowych dla wróbli 

 18 budek lęgowych dla kawek 

Ponieważ wywieszenie skrzynek lęgowych na ścianach budynku zamku nie jest możliwe 

ze względu na zabytkowy charakter budowli, proponuje się: 



 montaż 2 budek dla jerzyka na wybranym budynku sąsiadującym z Zamkiem 

 montaż 14 budek dla wróbli i 18 dla kawek na okolicznych drzewach. Skrzynki na 

drzewach należy zawiesić pojedynczo, ewentualnie na jednym drzewie znaleźć się 

może budka dla kawki i dla wróbla (w zależności od wielkości drzewa). 

Wykonanie lub zakup skrzynek lęgowych oraz wybór miejsca ich zawieszenia powinny 

być przeprowadzone pod nadzorem ornitologa. 

  

7. Podsumowanie 

Kontrole przeprowadzone w okresie kwiecień - czerwiec 2013 roku wykazały, że 

budynek Zamku w Piotrkowie Trybunalskim jest zasiedlony przez jerzyki, kawki i wróble, 

łącznie 34 pary lęgowe. Po zabezpieczeniu istniejących i potencjalnych miejsc lęgów, 

możliwe będzie podjęcie prac remontowych. W związku ze zniszczeniem siedlisk ptaków 

konieczne będzie przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej polegającej na stworzeniu 

zastępczych miejsc lęgowych. 
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