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I. Cel spo rzą dze nia pro ce dur

Ce lem opra co wa nia jest sfor ma li zo wa nie pro ce dur po stę po wa nia Re gio nal nej Dy -

rek cji Ochro ny Śro do wi ska (RDOŚ) w sy tu acji po dej mo wa nia de cy zji o wy ra że niu

zgo dy na ewen tu al ne znisz cze nie sie dlisk chro nio nych ga tun ków pta ków w re -

mon to wa nych obiek tach oraz ewen tu al nych kom pen sa cjach przy rod ni czych z tym

zwią za nych. Z uwa gi na fakt, iż nie rzad ko ko niecz ne jest do ku men to wa nie dzia -

łań kwa li fi ko wa nych ja ko wy kro cze nie lub prze stęp stwo, nie zbęd ne jest cał ko wi -

te sfor ma li zo wa nie pro ce su oce ny sy tu acji (pra cy eks per ta) oraz pro ce du ry oce ny

po ten cjal nych szkód, oce ny ma te ria łów do star czo nych przez eks per ta oraz wy zna -

cza nia kom pen sa cji.

Ze wzglę du na moż li we znacz ne zróż ni co wa nie sy tu acji, ko niecz ne jest usta le nie

pro ce dur po zwa la ją cych w spo sób stan dar do wy na roz po zna wa nie za ist nia łych sy -

tu acji, a tak że, na wy da wa nie de cy zji w spra wie moż li wo ści po dej mo wa nia lub

kon ty nu acji prac re mon to wych w spo sób czy tel ny i prze wi dy wal ny dla in we sto ra.

II. Pod sta wo we in for ma cje ogól ne o pta kach 
za sie dla ją cych bu dyn ki

Pta ki za sie dla ją te re ny zur ba ni zo wa ne od lat. Wie le ga tun ków wy stę pu je wy łącz -

nie w mia stach lub w mia stach osią ga naj więk sze za gęsz cze nia lę go we. Sy nur bi za -

cja pta ków jest pro ce sem cią głym i co raz to no we ga tun ki osie dla ją się w mia stach.

Część z nich w przy szło ści być mo że utra ci na tu ral ne sie dli ska i ich je dy ny mi en kla -

wa mi bę dą wła śnie mia sta.

Ze wzglę dów prak tycz nych, pta ki wy stę pu ją ce w mia stach mo że my po dzie lić

na ga tun ki zwią za ne z róż ne go ty pu bu dow la mi bę dą cy mi wy two rem dzia łal no -

ści in ży nier skiej czło wie ka oraz z te re na mi otwar ty mi i za drze wio ny mi w mia -

stach. Naj wy raź niej do strze ga ne są pro ble my zwią za ne z by to wa niem pta ków

w obiek tach bu dow la nych. Z jed nej stro ny pta ki mo gą być tam wi dzia ne nie chęt -

nie, jak go łę bie miej skie za nie czysz cza ją ce ele wa cje bu dyn ków. Z dru giej jed nak

stro ny, ga tun ki ta kie jak go łę bie sier pów ki czy je rzy ki mo gą cie szyć się du żą sym -

pa tią wśród miesz kań ców miast. Szcze gól nie je rzy ki znaj du ją czę sto obroń ców

w sy tu acji, gdy bu dyn ki przez nie za sie dla ne są pod da wa ne pra com ter mo mo -

der ni za cyj nym.
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Ga tun ki pta ków za sie dla ją ce bu dyn ki i in ne bu dow le mo że my ze wzglę du

na miej sce gnież dże nia po dzie lić na: (1) gnież dżą ce się na stry chach, stro po da -

chach, w róż ne go ro dza ju ni szach – są to go łąb miej ski, pu stuł ka, pójdź ka, je -

rzyk, wró bel do mo wy, ma zu rek, kop ciu szek, rza dziej pusz czyk; (2) na ele wa cji

w nie wiel kich szcze li nach, otwo rach umiesz cza ją gniaz da szpak, kop ciu szek, si -

ko ra bo gat ka i si ko ra mo dra, cza sa mi sier pów ka, grzy wacz i mu cho łów ka sza ra;

(3) na ele wa cji bu dyn ku przy cze pia ją swo je gniaz da ja skół ki oknów ki; (4) na bal -

ko nach czę sto usi łu ją gnieź dzić się, go łę bie miej skie, sier pów ki, cza sa mi ko sy,

a na wet pu stuł ki i kacz ki krzy żów ki; (5) na da chach bu dyn ków na szych nad bał -

tyc kich por tów gnież dżą się od lat me wy sre brzy ste; (6) naj wię cej ga tun ków mo -

że gnieź dzić się w ży wo pło tach – pną czach na ele wa cjach bu dyn ków – naj czę ściej

jest to kos, dzwo niec, szczy gieł, zię ba, kul czyk.

Po śród wy żej wy mie nio nych ga tun ków go łąb miej ski, sier pów ka, je rzyk, ja skół -

ka oknów ka i wró bel do mo wy prak tycz nie nie wy stę pu ją po za te re na mi zur ba -

ni zo wa ny mi. Nie licz ne je rzy ki gniaz du ją w dziu plach, wy so ko w sta rych la sach

oraz w za ło mach tur ni w Ta trach. Tak że kop ciu szek – pier wot nie ga tu nek otwar -

tych te re nów skal nych – za sie dla na wet ka mien ne pu sty nie cen trów miast. Po za

te re na mi zur ba ni zo wa ny mi wy stę pu je po wszech nie w ka mie nio ło mach, na ska -

łach. Jed nak więk szość kop ciusz ków w Pol sce gnieź dzi się na te re nach zur ba ni -

zo wa nych – w mia stach i na wsiach.

Po śród ga tun ków gnież dżą cych się w bu dyn kach naj wcze śniej, bo już w stycz -

niu, do lę gów przy stę pu je pusz czyk. Jed nak gnieź dzi się on rzad ko w bu dyn kach

i stąd pro ble my stwa rza ne przez ten ga tu nek na le ży uznać za mar gi nal ne.

Od koń ca lu te go do paź dzier ni ka do lę gów przy stę pu ją sier pów ki, a w koń cu

mar ca i na po cząt ku kwiet nia swo je gniaz da za kła da ją po wszech nie si ko ra bo gat -

ka i mo dra oraz wró bel do mo wy. Ten ostat ni ga tu nek przy stę pu je do lę gów jesz -

cze w sierp niu. Naj dłuż szy se zon lę go wy ma go łąb miej ski, gdyż mo że on skła dać

ja ja w cią gu ca łe go ro ku.

Ozna cza to, że pta ki mo gą gnieź dzić się w bu dyn kach ca ły rok i do pie ro or ni -

to log jest w sta nie usta lić, któ re z nich za sie dla ją da ny bu dy nek.
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III. Zgło sze nie pod ję cia prac re mon to wo -bu dow la nych
w obiek tach, w któ rych mo gą znaj do wać się 
lub znaj du ją się sie dli ska chro nio nych 
ga tun ków pta ków

Zgło sze nia moż li wo ści znisz cze nia sie dlisk chro nio nych ga tun ków mo że do ko nać

oso ba fi zycz na nie zwią za na z re mon to wa nym obiek tem, or ga ni za cja po za rzą do -

wa oraz in ne or ga ni za cje i in sty tu cje pań stwo we w sy tu acji, gdy pod ję cie re mon -

tu lub prze bu do wy obiek tu mo że do pro wa dzić do znisz cze nia sie dlisk pta ków

lub za gro zić sa mym pta kom chro nio nym.

Zgło sze nie po win no za wie rać wszyst kie do stęp ne in for ma cje, tj:

a) do kład ny ad res, lo ka li za cję obiek tu;

b) pod sta wę zgło sze nia, tj. je den z po niż szych po wo dów lub kil ka z nich łącz nie:

– po dej rze nie wy stę po wa nia sie dlisk chro nio nych ga tun ków pta ków;

– stwier dze nie wy stę po wa nia chro nio nych ga tun ków pta ków;

– stwier dze nie wy stę po wa nia czyn nych gniazd chro nio nych ga tun ków pta ków;

– stwier dze nie nisz cze nia lub znisz cze nia sie dlisk pta ków chro nio nych lub za gro -

że nia sa mych pta ków chro nio nych;

– wska za nie miejsc w obiek cie gdzie znaj du ją się sie dli ska lub na wet gniaz da pta -

ków;

– wska za nie ga tun ków pta ków, przy pusz czal nej licz by gniazd, nisz zaj mo wa nych

przez te pta ki;

– opis za awan so wa nia prac re mon to wo -bu dow la nych i oce nę stop nia znisz cze nia

sie dlisk pta ków (np. sza co wa na licz ba utra co nych nisz gniaz do wych, znisz czo -

nych lę gów, uśmier co nych pta ków do ro słych, itp.);

c) ewen tu al ną do ku men ta cję nisz cze nia sie dlisk, gniazd i sa mych pta ków (np.

zdję cia, na gra nia vi deo);

d) wska za nie ad mi ni stra to ra, wła ści cie la bu dyn ku oraz fir my lub osób pro wa -

dzą cych pra ce re mon to wo -bu dow la ne te go obiek tu. 
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Po stę po wa nie RDOŚ

1. Na pod sta wie przy ję te go zgło sze nia RDOŚ po dej mu je de cy zje o dal szym bie -

gu spra wy.

2. W sy tu acji zgło sze nia pro wa dze nia prac re mon to wo -bu dow la nych obiek tu,

w któ rym znaj du ją się lub mo gą znaj do wać się sie dli ska pta ków chro nio nych RDOŚ:

a) do ko nu je wstęp nej wi zji lo kal nej;

b) je śli ist nie je po dej rze nie za sad no ści zgło sze nia, za wia da mia in we sto ra o ko -

niecz no ści na tych mia sto we go wstrzy ma nia prac re mon to wo -bu dow la nych obiek -

tu do cza su wy ko na nia eks per ty zy or ni to lo gicz nej, po wo łu jąc się na prze pi sy

usta wy o ochro nie przy ro dy i ochro ny zwie rząt, wska za ne jest wrę cze nie in we -

sto ro wi wy cią gu z obo wią zu ją cych prze pi sów, tj. wy cią gu z usta wy o ochro nie

przy ro dy i usta wy o ochro nie zwie rząt;

c) w ra zie gdy in we stor od ma wia wstrzy ma nia prac, RDOŚ po wia da mia po li cję

o moż li wo ści po peł nie nia prze stęp stwa przez in we sto ra w związ ku ze zła ma niem

prze pi sów praw nych usta wy o ochro nie przy ro dy i usta wy o ochro nie zwie rząt.

Jed no cze śnie po wia da mia po li cję o ko niecz no ści na tych mia sto we go wy eg ze kwo -

wa nia wstrzy ma nia prac re mon to wo -bu dow la nych do cza su wy da nia de cy zji

przez RDOŚ. Wska za ne jest wrę cze nie po li cji wy cią gu z obo wią zu ją cych prze pi -

sów, tj. usta wy o ochro nie przy ro dy i usta wy o ochro nie zwie rząt.

RDOŚ po wi nien spo rzą dzić no tat kę służ bo wą ze zgło sze nia na po li cję z od no -

to wa niem da ty, do kład nej go dzi ny, imie nia, na zwi ska, stop nia służ bo we go funk -

cjo na riu sza po li cji przyj mu ją ce go zgło sze nie.

3. RDOŚ spraw dza, czy po li cja wy eg ze kwo wa ła wstrzy ma nie prac re mon to wo -

-bu dow la nych obiek tu.

4. RDOŚ po wia da mia in we sto ra o ko niecz no ści wy ko na nia eks per ty zy or ni to -

lo gicz nej i zło że nia wnio sku do RDOŚ o zgo dę na nisz cze nie sie dlisk.
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IV. Wnio sek o wy da nie ze zwo le nia na znisz cze nie sie dlisk 
w związ ku z za mia rem pod ję cia prac re mon to wo -bu dow la nych
w obiek tach, w któ rych mo gą znaj do wać się lub znaj du ją się 
sie dli ska chro nio nych ga tun ków pta ków

Pod sta wą wnio sku jest stwier dze nie, że w obiek cie pla no wa nym do re mon tu

znaj du ją się sie dli ska chro nio nych ga tun ków pta ków. Zgod nie z usta wą o ochro nie

przy ro dy oraz pi smem GDOŚ z dnia 14.04.2009 r. wszel kie te go ty pu sy tu acje po -

win ny być zgło szo ne do RDOŚ, któ ry mo że wy dać zgo dę na nisz cze nie sie dlisk pta -

ków oraz – w ra zie ko niecz no ści – okre śli wa run ki kom pen sa cji przy rod ni czej. 

Wnio sek

1. Ce lem wnio sku jest uzy ska nie ze zwo le nia RDOŚ na znisz cze nie sie dlisk ga tun -

ków chro nio nych, któ re mo że mieć miej sce w cza sie pro wa dze nia prac re mon to wo -

-bu dow la nych obiek tu. Ze wzglę du na trud ność usta le nia przez nie spe cja li stów,

czy w obiek cie prze zna czo nym do re mon tu lub prze bu do wy znaj du ją się sie dli ska

chro nio nych ga tun ków pta ków, na le ży ob li ga to ryj nie zgła szać RDOŚ za miar pod -

ję cia re mon tu lub prze bu do wy wszyst kich obiek tów. Je śli w obiek cie nie ma sie dlisk

ga tun ków chro nio nych, or ni to log zna ją cy pro ble ma ty kę za sie dla nia bu dyn ków

przez pta ki, usta li to w cza sie pierw szej wi zji lo kal nej, co za mknie pro blem. 

W przy pad ku, gdy w obiek cie bę dą znaj do wa ły się sie dli ska chro nio nych ga tun -

ków pta ków, or ni to log usta li spo sób po stę po wa nia, ewen tu al ne dzia ła nia kom -

pen sa cji przy rod ni czej oraz za le ce nia, okre śla ją ce moż li wy ter mi narz wy ko ny wa nia

prac re mon to wo -bu dow la nych tak, by in we sto ra nie na ra zić na ła ma nie pra wa.

Brak pod ję cia ta kich dzia łań mo że do pro wa dzić do wstrzy ma nia pod ję tych prac

re mon to wo -bu dow la nych i od po wie dzial no ści kar nej z trzech ustaw: Usta wy

o ochro nie zwie rząt, Usta wy o ochro nie przy ro dy i Usta wy o za po bie ga niu szko -

dom w śro do wi sku i ich na pra wie.

2. Wnio sek w tej spra wie kie ru je wła ści ciel, ad mi ni stra tor bu dyn ku lub po dej -

mu ją cy pra ce re mon to wo -bu dow la ne obiek tu, za łą cza jąc do wnio sku eks per ty zę

or ni to lo gicz ną.
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V. Pro ce du ry po stę po wa nia przez or gan ochro ny przy ro dy wy da ją cy
de cy zję w spra wie moż li wo ści wy ko na nia i ter mi nu prze pro wa dze nia
prac re mon to wych i bu dow la nych bu dyn ków i in nych bu dow li,
w któ rych moż li we jest wy stę po wa nie lub wy stę pu ją sie dli ska 
ga tun ków znaj du ją cych się pod peł ną ochro ną praw ną

1. Po uzy ska niu eks per ty zy RDOŚ spraw dza jej kom plet ność, a w ra zie stwier -

dze nia bra ków, na ka zu je na tych mia sto we jej uzu peł nie nie.

2. Po uzy ska niu kom plet nej eks per ty zy RDOŚ po dej mu je de cy zję, któ ra mo że

mieć na stę pu ją cą treść:

a) na kaz wstrzy ma nia prac re mon to wo -bu dow la nych obiek tu do za koń cze nia

se zo nu lę go we go pta ków, prze ka zy wa ny do wia do mo ści od po wied nie go In -

spek to ra tu Nad zo ru Bu dow la ne go, któ ry for mal nie mo że na ka zać wstrzy ma nie

prac (ter min usta la ny na pod sta wie wska zań za war tych w eks per ty zie or ni to lo -

gicz nej lub in nych usta leń);

b) kon ty nu acja prac re mon to wo -bu dow la nych obiek tu na niż szych kon dy gna -

cjach bu dyn ku do wy so ko ści wska za nej w eks per ty zie or ni to lo gicz nej;

c) bez wa run ko wa kon ty nu acja prac re mon to wych w ca łym bu dyn ku w sy tu acji

bra ku wy stę po wa nia sie dlisk pta ków lub bra ku za gro że nia dla ist nie ją cych sie -

dlisk (je śli wy ni ka to jed no znacz nie z eks per ty zy or ni to lo gicz nej); 

d) pod ję cie lub kon ty nu acja prac re mon to wych w ca łym bu dyn ku pod wa run -

kiem:

– za mknię cia otwo rów wen ty la cyj nych w stro po da chu i wszel kich szcze lin,

w któ rych mo gą szu kać miejsc lę go wych pta ki (w okre sie mię dzy 15 paź dzier ni -

ka a koń cem lu te go, jed nak je śli obiekt był by za sie dlo ny przez so wy, tak że

w okre sie zi mo wym – nie moż na do pu ścić by za mknię to we wnątrz pta ki);

– wy ko na nia kom pen sa cji przy rod ni czej w po sta ci wy wie sze nia w są siedz twie

obiek tu w miej scach od po wied nich do utra co nych miejsc lę go wych w re mon to -

wa nym obiek cie bu dek lę go wych dla pta ków w licz bie wska za nej w eks per ty zie

or ni to lo gicz nej; 

– wy ko na nia wszyst kich w/w prac pod nad zo rem or ni to lo ga.

e) je śli re mont obiek tu bę dzie pro wa dzo ny w okre sie po za se zo nem lę go wym

pta ków, a w obiek cie są sie dli ska pta ków, któ re pla nu je się znisz czyć (np. za -

mknię cie otwo rów w stro po da chu), na kaz:
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– trwa łe go za mknię cia otwo rów w stro po da chu (za kra to wa nie) w sy tu acji, gdy

stro po dach bę dzie ocie pla ny ma te ria ła mi syp ki mi (gra nu lat weł ny mi ne ral nej,

gra nu lat sty ro pia nu, fi bra ce lu lo zo wa);

– za mknię cia wszel kich szcze lin w ele wa cji i in nych czę ściach obiek tu, w któ rych

pta ki mo gą szu kać miejsc lę go wych lub schro nie nia;

– wy wie sze nia bu dek lę go wych dla pta ków w miej scach i licz bie wska za nych

w eks per ty zie or ni to lo gicz nej;

– wy ko na nia wszyst kich w/w prac pod nad zo rem or ni to lo ga, któ ry po wi nien do -

star czyć spra woz da nie opi su ją ce prze bieg prac pod ką tem ochro ny sie dlisk pta -

ków;

Pra cow nik RDOŚ po wi nien do ko nać in spek cji re mon to wa ne go obiek tu pod

ką  tem usta leń/na ka zów sfor mu ło wa nych przez RDOŚ w cza sie trwa nia re mon tu

i po je go za koń cze niu. W tej sy tu acji trze ba tak że pa mię tać o tym, by nie za m knąć

we wnątrz obiek tu prze by wa ją cych tam w tym okre sie pta ków – do ty czy to sów.

3. RDOŚ ko pię swo jej de cy zji o moż li wo ści znisz cze nia sie dlisk ga tun ków chro -

nio nych oraz wy ma ga nych re kom pen sat przy rod ni czych, wraz z okre śle niem wa -

run ków prze pro wa dze nia re mon tu pod ką tem ochro ny pta ków i ich sie dlisk

w re mon to wa nym obiek cie, prze ka zu je do sto sow ne go In spek to ra tu Nad zo ru

Bu dow la ne go, któ ry po wi nien wy eg ze kwo wać ewen tu al ne wstrzy ma nie prac

re mon to wych lub zmia nę prze bie gu re mon tu zgod nie z za le ce nia mi RDOŚ.
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VI. Za le ce nia dla or ga nów ad mi ni stra cji wy da ją cych ze zwo le nie 
na pro wa dze nie prac re mon to wych i bu dow la nych w obiek tach,
w któ rych moż li we jest wy stę po wa nie lub wy stę pu ją sie dli ska 
ga tun ków znaj du ją cych się pod peł ną ochro na praw ną

Wy dział Ochro ny Śro do wi ska da nej gmi ny po wi nien w po ro zu mie niu z Wy dzia łem

Ar chi tek tu ry (lub je go od po wied ni kiem) usta lić pro ce du ry po stę po wa nia i in for -

mo wa nia in we sto rów pla nu ją cych pod ję cie prac re mon to wo -bu dow la nych, by nie

do cho dzi ło do ko niecz no ści prze rwa nia prac re mon to wo -bu dow la nych ze wzglę -

du na moż li wość nisz cze nia sie dlisk chro nio nych ga tun ków pta ków.

Naj prost szym roz wią za niem jest spo wo do wa nie, by każ dy in we stor pla nu ją cy

re mont ja kie goś obiek tu zwró cił się do Re gio nal nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska

o usta le nie, czy w pla no wa nym do re mon tu obiek cie są sie dli ska pta ków chro nio -

nych. Szyb kie usta le nie te go przez RDOŚ po zwo li na spraw ne i bez ko li zji z pra wem

wy ko na nie za pla no wa nych prac.

Obec nie jed nak nie ma ta kiej moż li wo ści. Dla te go wła ści ciel re mon to wa ne go

bu dyn ku po wi nien w mia rę moż li wo ści za an ga żo wać or ni to lo ga, któ ry okre śli, czy

w obiek cie znaj du ją się sie dli ska chro nio nych ga tun ków pta ków. Do RDOŚ wy sy ła -

ny jest wnio sek spo rzą dzo ny na pod sta wie eks per ty zy or ni to lo gicz nej o wy ra że -

nie zgo dy na od stęp stwa od za ka zów obo wią zu ją cych w sto sun ku do ga tun ków

chro nio nych, np. ze zwo le nie na nisz cze nie sie dlisk.

Gmi ny po win ny wy dać ulot ki in for mu ją ce o tym wy mo gu i wrę czać je każ de mu

in we sto ro wi zgła sza ją ce mu do gmi ny plan pod ję cia re mon tu.

Du że fir my i in we sto rów wy ko nu ją cych re mon ty (szcze gól nie pra ce ter mo mo -

der ni za cyj ne), na le ży po wia do mić pi sem nie o obec nie obo wią zu ją cych re gu la cjach

praw nych i pro ce du rach.

W sy tu acji, gdy in we stor mu si uzy skać zgo dę Wy dzia łu Ar chi tek tu ry na pod ję cie

prac re mon to wych, moż na uza leż nić jej wy da nie od przed sta wie nia opi nii RDOŚ za -

wie ra ją cej ewen tu al ną zgo dę RDOŚ na znisz cze nie sie dlisk ga tun ków chro nio nych

oraz na kaz wy ko na nia wy ma ga nych dzia łań kom pen sa cji przy rod ni czej.
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VII. Za le ce nia dla in we sto rów i wy ko naw ców za mie rza ją cych 
wy ko ny wać re mont lub in ne pra ce bu dow la ne bu dyn ków i in nych
bu dow li, w któ rych moż li we jest wy stę po wa nie lub wy stę pu ją 
sie dli ska ga tun ków znaj du ją cych się pod peł ną ochro ną praw ną

Sto so wa nie się do po niż szych za le ceń po zwa la unik nąć przy krych kon tak tów z wy mia -

rem spra wie dli wo ści, ale tak że nie spo dzie wa ne go wstrzy ma nia prac re mon to wych

na okres kil ku mie się cy – do cza su za koń cze nia se zo nu lę go we go ga tun ków chro nio nych.

In we stor/fir ma wy ko nu ją ca pra ce re mon to we bu dyn ków, w któ rych mo gą znaj do -

wać się sie dli ska pta ków chro nio nych, po wi nien ob li ga to ryj nie uzy skać opi nię or ni to -

lo gicz ną okre śla ją cą, czy w obiek cie pla no wa nym do re mon tu znaj du ją się sie dli ska

pta ków chro nio nych. W sy tu acji gdy w obiek cie znaj du ją się sie dli ska pta ków chro nio -

nych, eks per ty za or ni to lo gicz na po win na okre ślić pro po no wa ne wa run ki prze pro wa -

dze nia re mon tu oraz pro po no wa ną kom pen sa cję przy rod ni czą w ra zie za mia ru

znisz cze nia sie dlisk. 

Na le ży tu zwró cić uwa gę na in ter pre ta cję prze pi sów. Otóż za znisz cze nie sie dlisk uwa -

ża się tak że unie moż li wie nie gnież dże nia się pta kom na wet w cią gu jed ne go se zo nu lę -

go we go. Ozna cza to, że je śli np. w stro po da chu pla no wa ne go do re mon tu bu dyn ku

gnież dżą się pta ki, a in we stor tyl ko na czas re mon tu (tyl ko jed ne go se zo nu lę go we go

pta ków) za mknie do nie go do stęp, to in ter pre to wa ne jest to ja ko znisz cze nie sie dlisk.

W ta kiej sy tu acji in we stor jest zo bo wią za ny wy wie sić w oko li cy re mon to wa ne go bu -

dyn ku bud ki lę go we dla pta ków w licz bie od po wia da ją cej licz bie par pta ków gnież dżą -

cych się w tym stro po da chu, by umoż li wić im od by cie lę gów w tym se zo nie. 

W sy tu acji, gdy eks per ty za or ni to lo gicz na w obiek cie prze zna czo nym do re mon tu wy -

ka że obec ność sie dlisk pta ków chro nio nych, a in we stor za mie rza wy ko ny wać re mont

w okre sie lę go wym pta ków (1 mar ca do 15 paź dzier ni ka) lub za mie rza znisz czyć sie dli -

ska pta ków (np. przez za kra to wa nie otwo rów w stro po da chu lub li kwi da cję szcze lin,

nisz bę dą cych sie dli ska mi pta ków) – nie za leż nie od po ry ro ku, w któ rej wy ko ny wa ny bę -

dzie re mont, in we stor mu si wy stą pić do RDOŚ z wnio skiem o zgo dę na nisz cze nie sie -

dlisk/nie po ko je nie pta ków chro nio nych w okre sie lę go wym, za łą cza jąc ko pię eks per ty zy

or ni to lo gicz nej. 

Naj bar dziej opty mal na jest sy tu acja, gdy in we stor/fir ma re mon tu ją ca wy stę pu je

do RDOŚ na rok przed pla no wa nym re mon tem w okre sie kwie cień -czer wiec. Po zwa la

to na usta le nie z wy prze dze niem, ja kie dzia ła nia na le ży pod jąć i w ja kim cza sie by ło -

by moż li we spraw ne za pla no wa nie i prze pro wa dze nie re mon tu.
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Za le ca się, by in we stor za trud nia ją cy or ni to lo ga do wy ko na nia eks per ty zy upew -

nił się, czy po sia da on kom pe ten cje, do świad cze nie po trzeb ne do wy ko na nia eks -

per ty zy.

W ra zie gdy in for ma cja o ko niecz no ści uzy ska nia zgo dy RDOŚ na ewen tu al ne

znisz cze nie sie dlisk ga tun ków chro nio nych do cie ra do in we sto ra krót ko przed re -

mon tem lub już w cza sie wy ko ny wa nia prac re mon to wych, in we stor po wi nien jak

naj szyb ciej zgło sić ten fakt do RDOŚ. W sy tu acji wy stę po wa nia sie dlisk pta ków

w obiek cie, stwa rza to szan sę na usta le nie roz wią zań kom pro mi so wych i unik nię cia

wstrzy ma nia roz po czę tych prac re mon to wych i po stę po wa nia są do we go.

VIII. Har mo no gram przy go to wa nia obiek tu do re mon tu 
w sy tu acji, gdy mo gą w nim znaj do wać się lub znaj du ją się 
sie dli ska chro nio nych ga tun ków pta ków

1. Usta le nie przez in we sto ra prze wi dy wa ne go har mo no gra mu cza so -

we go re mon tu w przy szłym ro ku.

2. Uzgod nie nie z or ni to lo giem ter mi nów spraw dze nia obiek tu pod ką tem wy stę -

po wa nia sie dlisk pta ków.

1. Za po zna nie or ni to lo ga z za kre sem i har mo no gra mem pla no wa ne go

re mon tu obiek tu.

a) Usta le nie, czy stro po dach bu dyn ku bę dzie ocie pla ny i ja kim ro dza jem ma te ria łu.

b) Je śli stro po dach bę dzie ocie pla ny ma te ria ła mi wtła cza ny mi do stro po da chu ta -

ki mi jak fi bra ce lu lo zo wa, gra nu lat weł ny mi ne ral nej czy gra nu lat sty ro pia nu, to ko -

niecz ne jest unie moż li wie nie pta kom do stę pu do stro po da chu – za kra to wa nie

otwo rów wen ty la cyj nych. 

c) Usta le nie, czy prze wi du je się za mknię cie okie nek stry cho wych lub za mknię cie

otwo rów w stro po da chu. 

d) Je śli pla no wa ne jest za mknię cie do stę pu pta ków do stro po da chu (na ogół za -

kra to wa nie otwo rów wen ty la cyj nych), to ko niecz ne bę dzie pod ję cie dzia łań kom -

pen sa cji przy rod ni czej w po sta ci wy wie sze nia obok otwo rów wen ty la cyj nych bu dek

lę go wych dla pta ków, któ rych licz bę usta li or ni to log na pod sta wie wi zji lo kal nej. 

kwiecień

ma rzec

Rok ka len da rzo wy przed ro kiem pla no wa ne go re mon tu
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e) Usta le nie, czy przed re mon tem bę dą od sła nia nie nie któ re otwo ry i szcze li ny

tech nicz ne, ty pu od sło nię cie wy koń czeń blach osło no wych, ry nien itp., któ re mo gą

być śmier tel ny mi pu łap ka mi dla pta ków. 

2. Spraw dze nie obiek tu przez or ni to lo ga pod ką tem wy stę po wa nia sie dlisk pta ków. 

a) Je śli to moż li we, wska za ne jest spraw dze nie stro po da chów, jed nak czę sto nie

ma do nich w ogó le do stę pu lub są zbyt ni skie by ła two do ko nać ich prze glą du. Na -

to miast stry chy na le ży spraw dzać bar dzo do kład nie, gdyż mo gą być za sie dlo ne przez

go łę bie miej skie, kop ciusz ki, wró ble, so wy i cza sa mi nie to pe rze. 

b) Cza sa mi na wet po bież ne zaj rze nie przez właz do stro po da chu po zwa la na

stwier dze nie, że jest on za sie dlo ny przez go łę bie miej skie.

c) Zda rza się, że pta ki nie ma ją do stę pu do stry chu lub stro po da chu, gdyż te są np.

od daw na za mknię te (za mknię te wła zy, okien ka, otwo ry w stro po da chu). Po wej ściu

na dach mo że oka zać się jed nak że,, że w znaj du ją cych się na nim przy bu dów kach,

ko mi nach znaj du ją się szcze li ny nie wi docz ne z po zio mu par te ru, umoż li wia ją ce pta -

kom wej ście do tych po miesz czeń stry cho wych. Cza sa mi wręcz zda rza się, że właz

do stro po da chu lub stry chu znaj du ją cy się na da chu bu dyn ku zo sta nie od su nię ty

przez sil ny wiatr, co umoż li wia pta kom za sie dle nie po miesz cze nia stry cho we go.

W ta kiej sy tu acji, ta ki właz mo że zo stać za mknię ty do pie ro wte dy, gdy ma my pew -

ność, że na stry chu lub w stro po da chu nie prze by wa ją pta ki lub nie znaj du ją się tam

gniaz da z ja ja mi lub pi sklę ta mi.

d) Zwró ce nie uwa gi na szcze li ny dy la ta cyj ne, szcze li ny mię dzy pły ta mi, ubyt ki

ce gieł, otwo ry tech no lo gicz ne, szcze li ny za ryn na mi, szcze li ny pod pa ra pe ta mi

okien ny mi, otwo ry wen ty la cyj ne w stro po da chu, in ne otwo ry do stry chów i stro po -

da chu – mo gą tam znaj do wać się gniaz da wró bla do mo we go, szpa ka, kop ciusz ka,

si ko ry bo gat ki, si ko ry mo drej (mo drasz ki), kaw ki, go łę bia miej skie go, cza sa mi 

pu stuł ki.

e) Pół ki, gzym sy, du że wnę ki, cza sa mi wnę ki bal ko no we, pa ra pe ty okien nie do -

stęp nych (czę sto są to pa ra pe ty okien w klat kach scho do wych) – to miej sca wy bie -

ra ne na za ło że nie gniaz da przez go łę bie miej skie, pu stuł ki, cza sa mi ko sa, sier pów kę

i go łę bia grzy wa cza.

f) Pną cza – mo gą znaj do wać się na ele wa cji bu dyn ku, cza sa mi tak że w nie któ rych

wnę kach bal ko no wych. Są to miej sca chęt nie wy bie ra ne przez

ko sy, sier pów ki, rza dziej przez dzwoń ce, kul czy ki, szczy gły, 

mu cho łów ki sza re, kop ciusz ki.
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3. Wy wiad z użyt kow ni ka mi obiek tu

War to za py tać, czy i ja kie pta ki gnież dżą się w bu dyn ku np. por tie rów, pra cow -

ni ków ochro ny, miesz kań ców. Co praw da ze bra ne w ten spo sób in for ma cje na le ży

trak to wać wy łącz nie ja ko wska zów kę, gdyż mo gą być one nie pew ne (czę sto oso by

te twier dzą, że nie ob ser wo wa ły żad ne go pta ka, a w tym sa mym cza sie ob ser wu je my

np. je rzy ka wla tu ją ce go do stro po da chu). Naj czę ściej jed nak in for ma cje ta kie do -

star cza ją istot nych wska zó wek o miej scach, gdzie mo gą znaj do wać się gniaz da pta -

ków. War to w ta kich sy tu acjach za py tać tak że o wy stę po wa nie nie to pe rzy. Nie

wy kry je my ich w cią gu dnia, a miesz kań cy mo gą je zo ba czyć i usły szeć w cza sie wie -

czor nych spa ce rów. War to py tać o nie to pe rze zwłasz cza oso by wy cho dzą ce na spa -

cer z psem.

1. Spraw dze nie obiek tu przez or ni to lo ga

– w dru giej de ka dzie mie sią ca – spraw dze nie, gdzie na ele wa cji znaj du ją się gniaz -

da ja skó łek oknó wek i za re je stro wa nie tych miejsc;

– w trze ciej de ka dzie mie sią ca – spraw dze nie, czy obiekt jest za sie dlo ny przez je -

rzy ki. Ob ser wa cja ele wa cji pół go dzi ny przed zmro kiem i re je stra cja licz by je rzy ków

i miejsc, gdzie usi łu ją wejść i wcho dzą w szcze li ny, otwo ry itp..

1. Spraw dze nie obiek tu przez or ni to lo ga

– w trze ciej de ka dzie mie sią ca – pół go dzi ny przed zmro kiem li cze nie je rzy ków

krą żą cych wo kół bu dyn ku oraz re je stra cja miejsc gdzie wcho dzą w szcze li ny, otwo -

ry itp.;

– osta tecz ne osza co wa nie licz by par lę go wych po szcze gól nych ga tun ków pta ków

za sie dla ją cych obiekt.

1. Przy go to wa nie pla nu re mon tu z uwzględ nie niem po stę po wa nia w spra -

wie sie dlisk pta ków.

Za kres za bez pie czeń za le ży od roz miesz cze nia w obiek cie sie dlisk pta ków. 

a) Je śli obiekt nie po sia da żad nych szcze lin, nisz, pną czy, w któ rych mo gły by za -

kła dać gniaz da pta ki, a je dy nym po ten cjal nym sie dli skiem lę go wym jest strych lub

stro po dach to w sy tu acji, gdy re mont wy ko ny wa ny jest do koń ca mar ca lub od wrze -

śnia, a okien ka stry cho we, otwo ry w stro po da chu ma ją po zo stać otwar te (co mo że

mieć miej sce je dy nie wte dy, gdy stro po dach nie bę dzie ocie pla ny ma te ria ła mi syp -

ki mi) nie jest ko niecz ne wy ko ny wa nie przy go to wań do re mon tu pod ką tem wy stę -

lipiec

czerwiec

maj
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po wa nia sie dlisk pta ków. Jed nak po win no to być stwier dzo ne przez or ni to lo ga,

gdyż cza sa mi strych lub stro po dach mo że być za sie dlo ny przez go łę bie miej skie, rza -

dziej przez pójdź kę, pło my ków kę, a na wet pusz czy ka. Ga tun ki te mo gą prze by wać

w tych miej scach w cią gu okre su je sien no -zi mo we go, a nie któ re z nich na wet w lu -

tym przy stę po wać do lę gów. 

b) Je śli re mont miał by być wy ko ny wa ny w okre sie lę go wym pta ków, na le ży wy -

zna czyć miej sca do umiesz cze nia bu dek lę go wych na se zon lę go wy, w któ rym pta -

ki nie mo gły by zaj mo wać do tych cza so wych sie dlisk w re mon to wa nym obiek cie.

c) W sy tu acji, gdy w re mon to wa nym obiek cie pla no wa ne jest znisz cze nie miejsc

lę go wych, na le ży tak że za mknąć do stęp do do tych czas zaj mo wa nych sie dlisk, usta -

lić miej sca za mo co wa nia bu dek lę go wych dla po szcze gól nych ga tun ków na obiek -

cie i w je go są siedz twie, np. na są sia du ją cych drze wach.

d) Je śli zde cy do wa no o po zo sta wie niu do stę pu pta ków do stro po da chu po re -

mon cie (po zo sta wie nie otwar tych otwo rów do stro po da chu), ko niecz ne jest usta le -

nie spo so bu wy koń cze nia otwo rów na ze wnątrz i prze kro ju tych otwo rów na ca łej

dłu go ści. Mo że to być je dy nie otwór w ma te ria le izo la cyj nym, wy koń czo ny ob rób -

ką tyn kar ską tak, by je go po wierzch nia by ła chro po wa ta i umoż li wi ła swo bod ne

wej ście pta ków do środ ka, a rów no cze śnie za bez pie czo ny przed wy kru sza niem się

ma te ria łu izo la cyj ne go. Mo że to być też rur ka, zwy kle pla sti ko wa. Je śli ze wzglę dów

tech no lo gicz nych za pla no wa no, że bę dą to rur ki, mu szą mieć one chro po wa tą we -

wnętrz ną po wierzch nię, tak by umoż li wić pta kom prze miesz cza nie się w rur ce

do stro po da chu. Je śli rur ka bę dzie gład ka w środ ku, pta ki bę dą się ze śli zgi wać i nie

do sta ną się do stro po da chu. 

e) Gniaz da oknó wek – ga tu nek ten opi sa ny jest od dziel nie, gdyż ja ko je dy ny bu -

du je gniaz da na ele wa cji obiek tów. Je śli ele wa cja ma być pod da na pra com re mon -

to wym, naj czę ściej ko niecz ne jest usu nię cie gniazd. In we stor po wi nien wy stą pić

do RDOŚ o zgo dę na usu nię cie gniazd. Gniaz da na le ży usu nąć je sie nią (paź dzier nik -

-li sto pad). Je śli wła ści ciel wy ra zi zgo dę, w miej scach, gdzie by ły gniaz da (naj czę -

ściej są to wnę ki okien ne, ścia ny pod bal ko na mi), po win no się po zo sta wić/stwo rzyć

chro po wa tą po wierzch nię ele wa cji, umoż li wia ją cą umo co wa nie gniaz da przez

oknów ki.

W miej scach, gdzie by ło wię cej gniazd ra zem (kil ka – kil ka na ście) war to po my śleć

o za bez pie cze niu ele wa cji przed za bru dze niem, po przez za mo co wa nie cien kiej pó -

łecz ki o sze ro ko ści 20 cm i dłu go ści na ja kiej by ły umiesz czo ne gniaz da ja skó łek. Ta -

ką pó łecz kę moż na okre so wo czy ścić (raz na 1-2 la ta).
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2. Sfor mu ło wa nie eks per ty zy or ni to lo gicz nej sta no wią cej pod sta wę do wy stą pie -

nia do RDOŚ.

Eks per ty za or ni to lo gicz na po win na za wie rać peł ną do ku men ta cję wy stę pu ją cych

sie dlisk pta ków, har mo no gram re mon tu z uwzględ nie niem dzia łań ma ją cych chro -

nić sie dli ska pta ków i dzia łań kom pen sa cyj nych oraz pro po no wa ne ewen tu al ne

dzia ła nia kom pen sa cyj ne wraz ze wska za niem ich lo ka li za cji.

3. Wy stą pie nie do Re gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska.

In we stor wy stę pu je do RDOŚ z wnio skiem o zgo dę na znisz cze nie sie dlisk chro nio -

nych ga tun ków pta ków i pro po zy cją kom pen sa cji przy rod ni czej w po sta ci bu dek lę -

go wych, z do kład nym pla nem ich za mo co wa nia oraz pla no wa nym har mo no gra mem

wie sza nia bu dek i prac re mon to wych. Do wnio sku po win na być za łą czo na eks per -

ty za or ni to lo gicz na.

Na le ży pa mię tać, że je śli na wet w wy ni ku re mon tu nie ule gły by znisz cze niu sie -

dli ska pta ków, ale pta ki mo gły by być pło szo ne w wy ni ku wy ko ny wa nia prac re mon -

to wych, to na nie po ko je nie, pło sze nie pta ków chro nio nych ko niecz ne jest tak że

uzy ska nie zgo dy RDOŚ/GDOŚ.

1. Spo rzą dze nie har mo no gra mu prac re mon to wych.

Po uzy ska niu de cy zji RDOŚ, na le ży ewen tu al nie zwe ry fi ko wać usta lo ny har mo no -

gram prac re mon to wych oraz spo rzą dzić har mo no gram przy go to wa nia obiek tu

do re mon tu pod ką tem wy ma gań okre ślo nych w de cy zji RDOŚ, do ty czą cych za bez -

pie cze nia sie dlisk pta ków chro nio nych.

1. Przy go to wa nie obiek tu do re mon tu.

W sy tu acji, gdy w lub na obiek cie znaj du ją się szcze li ny, ni sze, pną cza, strych

(okien ka stry cho we) jest otwar ty lub stro po dach wen ty lo wa ny (otwo ry w stro po da -

chu), któ re to struk tu ry mo gą sta no wić miej sca lę go we pta ków, a re mont ma być

pro wa dzo ny w okre sie od mar ca do wrze śnia, ko niecz ne jest wy ko na nie sze re gu

dzia łań uzgod nio nych z RDOŚ, przy go to wu ją cych obiekt do re mon tu w okre sie je -

sien nym, po prze dza ją cym rok wy ko na nia re mon tu ta kich jak:

a) Po wia do mie nie użyt kow ni ków obiek tu o ko niecz no ści zdję cia bu dek dla pta -

ków, (czę sto wie sza ne przez miesz kań ców we wnę kach bal ko no wych). 

b) Usu nię cia pną czy (cza sa mi są na ele wa cji ze wnętrz nej bu dyn ku, a cza sa mi we -

wnątrz wnęk bal ko no wych).

październik–listopad

wrzesień
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c) Za mknię cie wszyst kich szcze lin, nisz i otwo rów w stro po da chu, któ re w cza sie

re mon tu zo sta ną za mknię te lub po kry te ma te ria ła mi izo la cyj ny mi oraz za mknię cie

okie nek stry cho wych, a tak że za bez pie cze nie ko mi nów wen ty la cyj nych i zwy kłych

ko mi nów przed moż li wo ścią wcho dze nia pta ków. W ten spo sób unie moż li wi się

przy stą pie nie do lę gów pta ków, któ re mo gły by w ro ku prze pro wa dza nia re mon tu

za jąć te miej sca w okre sie lę go wym i spo wo do wać wstrzy ma nie prac re mon to wych

na okres roz ro du.

d) Usu nię cie gniazd oknó wek, gdy na ele wa cje bę dzie na kła da na war stwa izo lu ją ca.

e) Wy wie sze nie bu dek lę go wych na oko licz nych drze wach ga tun kom, dla któ rych

nie prze wi dzia no mo co wa nia bu dek na ele wa cji bu dyn ku, naj czę ściej do ty czy to si -

ko ry bo gat ki i mo drej, a tak że wró bli i szpa ków.

f) Je śli re mont wy ko ny wa ny jest w se zo nie lę go wym pta ków, to na se zon lę go wy,

w któ rym wy ko ny wa ny jest re mont, wy wie sić na le ży w ra mach re kom pen sa ty ta ką sa mą

licz bę bu dek lę go wych, ja ką usta lo no do za mo co wa nia na re mon to wa nym bu dyn ku. 

g) Je śli za pla no wa no ocie pla nie stro po da chu ma te ria ła mi syp ki mi (fi bra ce lu lo -

zo wa, gra nu lat weł ny mi ne ral nej, gra nu lat sty ro pia nu), ko niecz ne jest za mknię cie

(za kra to wa nie) na sta łe otwo rów w stro po da chu. 

Rok wy ko ny wa nia re mon tu

Bar dzo waż ne! Je śli w cza sie prac przy go to waw czych do re mon tu obiek tu na stę pu -

je od sło nię cie nie któ rych czę ści ele wa cji, za bez pie czeń płyt osło no wych i in nych in -

sta la cji, w wy ni ku cze go po ja wia ją się no we otwo ry, szcze li ny, wnę ki, to na le ży je

na tych miast po od sło nię ciu wy peł nić lub za bez pie czyć w ta ki spo sób, by unie moż -

li wić do stęp pta kom i nie to pe rzom. Miej sca ta kie są szcze gól nie nie bez piecz ne i mo -

gą się przy czy nić do śmier ci wie lu pta ków i nie to pe rzy. W te go ty pu szcze li nach

pta ki mo gą kli no wać się lub prze miesz czać na od le głość wie lu me trów, gi nąc w no -

wo utwo rzo nych pu łap kach. Od po wie dzial ność kar na za stwo rze nie ta kiej sy tu acji

spad nie cał ko wi cie na in we sto ra.

Okres wy ko ny wa nia re mon tu

1. Stan dar dem po win no być wy ko ny wa nie re mon tu pod nad zo rem or ni to lo ga, tak

jak re mont od by wa się pod nad zo rem in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go. Po zwo li to

unik nąć wie lu sy tu acji, w któ rych mo że dojść do znisz cze nia lę gów pta ków. Wy ko nu -

ją cy re mont, po mi mo pod ję cia wszel kich środ ków ostroż no ści, mo że prze oczyć ja -

kieś miej sca lę go we pta ków. W ra zie ich wy kry cia lub od sło nię cia or ni to log do ra dzi,
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jak po stą pić w kon kret niej sy tu acji. Trze ba też pa mię tać, że na usu nię cie czyn nych

gniazd pta ków chro nio nych zgo dę mo że wy dać je dy nie Mi ni ster Śro do wi ska. 

2. Za mo co wać bud ki zgod nie z przy go to wa nym pla nem ich roz miesz cze nia. Bud -

ki po win ny mieć za mknię ty do stęp do cza su za koń cze nia re mon tu. Po win ny być

otwar te do pie ro w mo men cie, gdy de mon to wa ne są rusz to wa nia.

3. Po dob nie, w ra zie de cy zji o po zo sta wie niu pta kom do stę pu do stro po da chu

po przez otwo ry wen ty la cyj ne, na le ży je po zo sta wić za mknię te do cza su za koń cze -

nia re mon tu i do pie ro w cza sie zdej mo wa nia rusz to wań je otwo rzyć.

4. Otwo ry w stro po da chu, któ re po zo sta ną otwar te dla pta ków, po win ny być od -

po wied nio przy go to wa ne. W przy pad ku prac ter mo mo der ni za cyj nych wska za ne

jest, by otwór pro wa dzą cy do stro po da chu, wy ko na ny w pły cie sty ro pia no wej lub in -

nym ma te ria le izo la cyj nym, był przy go to wa ny pod wzglę dem tyn kar skim tak, by

w przy szło ści je go ścian ki nie ule ga ły nisz cze niu przez wcho dzą ce prze zeń pta ki. 

Je śli in we stor zde cy do wał się za ło żyć krat ki osło no we na otwo ry wen ty la cyj ne stro -

po da  chu, to w krat kach tych po wi nien znaj do wać się stan dar do wy otwór o śred ni -

cy 4 cm lub szcze li na 4x5 cm.

5. Po zo sta wio ne otwo ry po win ny mieć na ca łej swo jej dłu go ści chro po wa tą po -

wierzch nię, by pta ki mo gły się w nich po ru szać. W sy tu acji, gdy krat ka za bez pie cza -

ją ca otwór po łą czo na jest z rur ką pla sti ko wą pro wa dzą cą przez ma te riał ocie pla ją cy

do otwo ru w pły cie pre fa bry ko wa nej stro po da chu, to rur ka ta mu si mieć trwa le

chro po wa tą po wierzch nię we wnętrz ną (po przez na nie sie nie kle ju tyn kar skie go lub

in ne dzia ła nia). Po zo sta wie nie gład kiej rur ki unie moż li wi ło by pta kom do sta nie się

do stro po da chu.

6. W sy tu acji, gdy har mo no gram prac re mon to wych za kła da ukoń cze nie prac re -

mon to wych na naj wyż szych kon dy gna cjach przed se zo nem lę go wym, a dal sze pra -

ce pro wa dzo ne są jesz cze w se zo nie lę go wym, to siat ki osło no we uży wa ne czę sto

na rusz to wa niach na le ży zdjąć tak, by umoż li wić pta kom swo bod ny do lot do nisz

gniaz do wych, bu dek lę go wych i otwo rów w stro po da chu.

7. Po dob nie, je śli in we stor uzy skał zgo dę na re mont w okre sie lę go wym pta ków

i za kra to wał otwo ry w stro po da chu, za mknął okien ka stry cho we, szcze li ny i po ten -

cjal ne ni sze gniaz do we, to nie mo że w miej scach wy stę po wa nia tych po ten cjal nych

miejsc lę go wych pta ków sto so wać na rusz to wa niach sia tek lub fo lii osło no wych.

Pta ki do la tu ją ce do bu dyn ku czę sto za plą tu ją się w siat ki uszka dza jąc upie rze nie.

W przy pad ku je rzy ków mo że to ozna czać cał ko wi tą utra tę lot no ści. Ptak, któ ry znaj -

dzie się na zie mi, pad nie ofia rą dra pież ni ków, w pierw szym rzę dzie ko tów i psów.
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