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I. Wstêp

Bloki i wie¿owce budowane w latach 60. i 70. z tzw. wielkiej p³yty - pami¹tka po 
minionym ustroju - ci¹gle dominuj¹ w krajobrazie du¿ych osiedli mieszkaniowych naszych 
miast. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ich termomodernizacja jest konieczna. Nie chodzi jedynie o jej 
skutki ekonomiczne, czyli redukcjê kosztów ogrzewania. Przyczyniaj¹c siê do oszczêdzania 
energii dzia³amy na korzyœæ œrodowiska. Niestety, docieplanie budynków ma te¿ swoje 
negatywne skutki uboczne. Po przeprowadzeniu takich prac nagle na osiedlach zapada cisza. 
Nie s³ychaæ ju¿ æwierkania wróbli, œwiergotu jerzyków, kwilenia pustu³ek i wieczornego, 
ledwo s³yszalnego cykania nietoperzy… Betonowa pustynia staje siê jeszcze bardziej 
nieprzyjazna dla wszelkich istot.

Szczeliny dylatacyjne miêdzy p³ytami, z których zbudowany jest budynek, 
niezabezpieczone otwory wentylacyjne, puste miejsca pod parapetami oraz przestrzenie 
miêdzy œcianami i rynnami, to miejsca, w których czêsto swoje gniazda zak³adaj¹ niektóre 
gatunki ptaków, a nietoperze zajmuj¹ jako dzienne schronienia, miejsca godów i rozrodu lub 
zimowiska. Podczas prac remontowych zamurowywane s¹ ¿ywcem ptaki siedz¹ce na jajach, 
pisklêta oraz ca³e kolonie nietoperzy z m³odymi. Zwierzêta gin¹ w mêczarniach z g³odu 
i pragnienia. W jednym bloku mo¿e znajdowaæ siê kilkadziesi¹t czynnych gniazd ptasich 
i schronienia setek nietoperzy. Skala problemu i liczba corocznie zabijanych w ca³ym kraju 
zwierz¹t jest wiêc ogromna. Nie doœæ na tym! Po remoncie wszystkie potencjalne schronienia 
nagle znikaj¹… Sprawia to, ¿e liczebnoœæ niektórych gatunków, np. wróbli i jerzyków, 
zaczyna szybko spadaæ.

A wystarczy nieco dobrej woli. Jak wskazuj¹ doœwiadczenia z innych krajów, a tak¿e 
z niektórych polskich osiedli, mo¿na pogodziæ prace remontowe z ochron¹ ptaków 
i nietoperzy. Obowi¹zek taki wynika zreszt¹ z prawa krajowego i wspólnotowego, które nie 
tylko zakazuje zabijania zwierz¹t, ale jednoznacznie wskazuje, ¿e inwestor jest 
odpowiedzialny za zachowanie istniej¹cych walorów przyrodniczych - w tym zapewnienie 
trwa³ego istnienia niepomniejszonej liczby schronieñ chronionych gatunków.

W dalszych rozdzia³ach postaramy siê wskazaæ, co trzeba zrobiæ, by termomodernizacja 
budynków nie tylko nie wi¹za³a siê z hekatomb¹ naszych skrzydlatych s¹siadów, ale nawet nie 
oznacza³a koniecznoœci ich eksmisji donik¹d.

Fot. 1. Widok na du¿e osiedla mieszkaniowe z lotu ptaka (PŒ) 
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W s¹siedztwie ludzi, nawet w du¿ych miastach, ¿yje wiele gatunków dzikich zwierz¹t. 
Czêsto zamieszkuj¹ budynki, w których mieszkamy i my. Tylko niektóre z nich s¹ pospolite 
i uwa¿ane za szkodniki - jak szczury. Czêœæ z naszych sublokatorów nale¿y do gatunków 
objêtych ochron¹ prawn¹, w tym rzadkich i zagro¿onych wyginiêciem. Dotyczy to np. 
niektórych ptaków oraz nietoperzy. Czêsto ludzie odnosz¹ bezpoœredni¹ korzyœæ z tego 
s¹siedztwa,  np. dziêki temu, ¿e zwierzêta te redukuj¹ w okolicy liczbê stworzeñ uwa¿anych 
za „dokuczliwe” - np. komarów czy myszy.

II.1. PTAKI
Ludzkie budowle mog¹ stanowiæ miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków. Niektóre, 

jak kopciuszek, wol¹ niskie domy we wsiach lub na skrajach miast. Inne, jak sowy p³omykówki, 
uwielbiaj¹ nieu¿ytkowane strychy, wie¿e koœcielne czy stodo³y w okolicy obfituj¹cej w myszy. 
Wiejskie dachy to ulubione miejsce gniazdowania bocianów, a jaskó³ki dymówki spotykamy 
niemal wy³¹cznie w oborach i innych budynkach gospodarskich. S¹ te¿ ptaki, np. szpaki oraz 
sikory bogatki i modraszki, których gniazda z rzadka spotykamy w ró¿nych otworach w œcianach 
czy pod stropami, a zwykle zak³adaj¹ je w dziuplach drzew. Na kolejnych stronach zostan¹ 
omówione gatunki, które gniazduj¹ przede wszystkim w ró¿nych zakamarkach budynków, w 
tym bloków i wie¿owców - i których byt w warunkach Polski jest w znacznej mierze uzale¿niony 
od dostêpnoœci odpowiednich schronieñ w takich miejscach. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszystkie te 
ptaki objêto w Polsce œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹, a tak¿e chronione s¹ na podstawie umów 
miêdzynarodowych i przepisów UE (przede wszystkim tzw. Dyrektywy Ptasiej).

Fot. 2. Wróbel to jeden z gatunków zwierz¹t najbardziej zwi¹zanych z cz³owiekiem (BK)
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Go³¹b miejski Columba livia f. domestica
Pochodzi od dzikiego go³êbia skalnego, pierwotnie zamieszkuj¹cego po³udniow¹ 

Europê, a który ju¿ przed wiekami skolonizowa³ miasta Europy. Do tych dzikich ptaków 
do³¹cza³y co jakiœ czas go³êbie udomowione i st¹d tak du¿e zró¿nicowanie ubarwienia 
¿yj¹cych w miastach go³êbi. Ptak ten najliczniej gniazduje w starej zabudowie œródmiejskiej, 
ale coraz czêstszy jest tak¿e w strefie osiedli mieszkaniowych. W du¿ych miastach jego 
liczebnoœæ mo¿e wynosiæ po kilkadziesi¹t tysiêcy par. Gniazda buduje na budynkach 
w ró¿nego rodzaju szczelinach i zakamarkach, czêsto na balkonach, parapetach lub 
w doniczkach na kwiaty. Sezon lêgowy u tego gatunku trwa praktycznie ca³y rok i mo¿e 
wyprowadziæ w tym czasie 4, a nawet 5 lêgów. Okres wysiadywania jaj trwa 16-19 dni, 
a m³ode przebywaj¹ w gnieŸdzie 25-37 dni. Gatunek ten nie jest obecnie zagro¿ony.

Wróbel Passer domesticus
Obok go³êbia miejskiego, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na œwiecie 

gatunków ptaków. Jest on œciœle zwi¹zany z siedzibami ludzkimi. Wystêpuje powszechnie 
zarówno w miastach jak i wsiach. Gniazduje najczêœciej w ró¿nego rodzaju szczelinach 
i zakamarkach budynków, czasami w budkach lêgowych, a wyj¹tkowo buduje gniazda tak¿e 
w gêstych krzewach. Gniazdo wróbla jest obficie wys³ane such¹ traw¹ oraz piórami. Sezon 
lêgowy tych ptaków zaczyna siê w marcu, a koñczy w sierpniu. W tym czasie ptak ten mo¿e 
wyprowadziæ do trzech lêgów. Okres wysiadywania trwa bardzo krótko  11-14 dni, a m³ode 
przebywaj¹ w gnieŸdzie oko³o 14-16 dni. W ostatnich latach obserwuje siê spadek liczebnoœci 
wróbli, zwi¹zany miêdzy innymi z renowacj¹ i docieplaniem budynków. Jeszcze silniejszy 
spadek liczebnoœci obserwuje siê u bliskiego krewniaka wróbla - mazurka Passer montanus. 
Liczniej gniazduje on w krajobrazie wiejskim, ale mo¿na go spotkaæ tak¿e w miastach, 
zw³aszcza w strefach peryferyjnych. Pêdzi on podobny tryb ¿ycia do wróbla. 

Fot. 3. Go³êbie miejskie ¿yj¹ w miastach ju¿ od setek lat (BK)
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Jerzyk Apus apus 
Pierwotnie zwi¹zany by³ z wysokimi ska³ami, a obecnie w zdecydowanej wiêkszoœci 

gniazduje na wysokich budynkach w miastach. Jest to jeden z najpóŸniej przylatuj¹cych do 
nas gatunków. Pierwsze jerzyki pojawiaj¹ siê dopiero na prze³omie kwietnia i maja. Gniazda 
zak³adaj¹ najchêtniej w szczelinach budynków i w otworach wentylacyjnych, najczêœciej 
pod samym dachem. Ich okres lêgowy trwa od pocz¹tku maja do koñca sierpnia, choæ 
zdarzaj¹ siê póŸne lêgi, z których m³ode wylatuj¹ dopiero w pierwszych dniach wrzeœnia. 
Ptaki te przystêpuj¹ do jednego lêgu w roku. Okres wysiadywania jaj trwa ok. 20 dni, a m³ode 
opuszczaj¹ gniazdo po ok. 40 dniach. W ostatnich latach obserwuje siê spadek liczebnoœci 
tych ptaków, zwi¹zany w znacznej mierze z renowacj¹ i docieplaniem budynków.

Oknówka Delichon urbicum
Oknówka jest jednym z trzech gatunków jaskó³ek gniazduj¹cych w Polsce. Jej obecnoœæ 

zwi¹zana jest g³ównie z siedzibami ludzkimi. Ptak ten gniazduje zarówno w krajobrazie 
wiejskim jak i w centrach du¿ych miast. W miastach, jej ulepione z ziemi gniazda 
umiejscowione s¹ zazwyczaj we wnêkach okiennych (st¹d pochodzi nazwa gatunkowa tego 
ptaka). Najczêœciej gniazduje w koloniach licz¹cych po kilka-kilkanaœcie gniazd. Oknówki 
przylatuj¹ do nas pod koniec kwietnia lub na pocz¹tku maja i zazwyczaj od razu przystêpuj¹ 
do lêgów. Budowa gniazda trwa od 8 do 18 dni. Czas ten uzale¿niony jest g³ównie od 
dostêpnoœci materia³u budulcowego (mokrej ziemi) w pobli¿u kolonii. Wysiadywanie jaj 
trwa 14-16 dni, a m³ode opuszczaj¹ gniazdo po oko³o 24-27 dniach. Ptaki te mog¹ 
wyprowadziæ 2 lêgi w roku. Ich liczebnoœæ w Polsce utrzymuje siê prawdopodobnie na 
wzglêdnie sta³ym poziomie.

Fot. 4. Kawki to najliczniejsze przedstawicielki krukowatych zamieszkuj¹cych miasta (PW)
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Fot. 5. Pustu³ki chêtnie gniazduj¹ w zakamarkach budynków (PW)

Kawka Corvus monedula 
Ptak ten zamieszkuje zarówno du¿e miasta jak i wsie. Gniazda zak³ada na budynkach, 

najczêœciej w kominach lub otworach wentylacyjnych, a poza zabudow¹ tak¿e w dziuplach 
drzew lub w du¿ych skrzynkach lêgowych. Zwykle gniazduje pojedynczo, ale czasami 
w luŸnych koloniach i wtedy na jednym budynku mo¿e siê znajdowaæ kilkanaœcie gniazd. Okres 
lêgowy kawek rozpoczyna siê na pocz¹tku kwietnia i trwa do koñca czerwca. Ptaki te 
wyprowadzaj¹ jeden lêg w roku. Jaja wysiadywane s¹ przez 16-20 dni. M³ode opuszczaj¹ gniazdo 
po oko³o miesi¹cu. W Polsce ostatnio notuje siê niewielki spadek jej liczebnoœci, zw³aszcza w 
miastach, co mo¿e byæ spowodowane ograniczeniem dostêpnoœci miejsc lêgowych.

Pustu³ka Falco tinnunculus 
Jest to jeden z niewielu ptaków drapie¿nych zamieszkuj¹cych miasta. W Polsce liczebnoœæ 

pustu³ki szacuje siê na oko³o 2,5-3 tys. par. Najliczniej (po kilkadziesi¹t par) gniazduje 
w du¿ych miastach: Warszawie, Poznaniu, Gdañsku, Wroc³awiu, Szczecinie, Toruniu czy 
Krakowie, w ró¿nego rodzaju szczelinach i zakamarkach budynków, w otworach 
wentylacyjnych, czêsto w starych gniazdach go³êbi miejskich. Bardzo chêtnie sk³ada jaja 
w specjalnych skrzynkach lêgowych. Okres lêgowy pustu³ek rozpoczyna siê na prze³omie 
marca i kwietnia i trwa zazwyczaj do po³owy lipca, ale czasami (w przypadku lêgów 
powtarzanych) do sierpnia. Jaja s¹ wysiadywane 27-29 dni. M³ode uzyskuj¹ zdolnoœæ do lotu 
po 27-36 dniach. Niegdyœ by³ to najpospolitszy ptak drapie¿ny, a obecnie sta³ siê gatunkiem 
rzadkim. Jedn¹ z przyczyn spadku liczebnoœci jest ubytek bezpiecznych miejsc lêgowych 
w budynkach. Gdy, nie maj¹c wyboru, pustu³ka sk³ada jaja w miejscach nieos³oniêtych czy na 
w¹skich gzymsach, drastycznie wzrasta œmiertelnoœæ jej piskl¹t. 

II.2.  NIETOPERZE
Wiêkszoœæ z wystêpuj¹cych w Polsce gatunków nietoperzy przynajmniej przez czêœæ roku 

wykorzystuje obiekty zbudowane przez cz³owieka. Zastêpuj¹ one naturalne schronienia, 
których w wyniku dzia³alnoœci ludzi jest coraz mniej. W czasie zachodz¹cych przez wieki 
stopniowych zmian w œrodowisku, zamiast dziupli i przestrzeni pod kor¹ odpadaj¹c¹ od 
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uschniêtych drzew nietoperze nauczy³y siê wykorzystywaæ na miejsca rozrodu strychy 
i zakamarki w œcianach budynków, a zamiast jaskiñ, opuszczonych nor du¿ych zwierz¹t 
i dobrze izolowanych dziupli w starych, grubych drzewach, na miejsca zimowania wybieraj¹ 
piwnice, studnie, stare fortyfikacje oraz otwory w œcianach ogrzewanych budynków. 
W dwudziestym wieku liczebnoœæ nietoperzy uleg³a drastycznemu zmniejszeniu - czêsto 
zaledwie do kilku procent pierwotnej liczebnoœci. G³ównym powodem by³a chemizacja 
gospodarki rolnej i leœnej. Wraz z ograniczeniem stosowania silnie toksycznych œrodków 
owadobójczych wymieranie to zosta³o zahamowane, a niektóre gatunki zaczê³y powoli 
odbudowywaæ swoje populacje. Obecnie jednym z g³ównym zagro¿eñ jest szybkie 
ograniczanie liczby dostêpnych schronieñ w starym budownictwie. Niektóre nietoperze 
stopniowo zaczynaj¹ wykorzystywaæ nowoczesne budownictwo, co stanowi dla nich szansê 
na przetrwanie. Z regu³y s¹ to czasowe schronienia pojedynczych zwierz¹t lub ich niewielkich 
grup. Zdarzaj¹ siê jednak kolonie licz¹ce kilkadziesi¹t, a nawet kilkaset osobników. Nocna 
aktywnoœæ sprawia, i¿ ich obecnoœæ jest czêsto niezauwa¿ana. Niestety, prawdopodobnie 
tysi¹ce nietoperzy co roku zostaje ¿ywcem zamurowanych w œcianach podczas remontów 
budynków. Zostaj¹ skazane na powoln¹, wielotygodniow¹ agoniê, gdy¿ ich fizjologiczne 
przystosowania do przetrzymywania okresów g³odu nie pozwalaj¹ im szybko umrzeæ. Poni¿ej 
zosta³y opisane te gatunki, które ju¿ doœæ czêsto wystêpuj¹ na osiedlach w du¿ych miastach, 
ale mo¿liwe, ¿e wkrótce zaczniemy tam spotykaæ kolejne. Wszystkie nietoperze s¹ w Polsce 
objête œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹, a tak¿e podlegaj¹ ochronie na podstawie konwencji 
i porozumieñ miêdzynarodowych oraz prawa Unii Europejskiej.

Borowiec wielki Nyctalus noctula
Jest to jeden z najwiêkszych krajowych nietoperzy. Do niedawna uwa¿any by³ za gatunek 

zwi¹zany z lasami. Rzeczywiœcie, na terenach leœnych borowce s¹ pospolite (zamieszkuj¹ 
dziuple), jednak od lat korzystaj¹ równie¿ z budynków, w tym coraz czêœciej z bloków 
mieszkalnych. Zajmuj¹ w nich przede wszystkim w¹skie szczeliny pod betonowymi p³ytami. 
Borowce wylatuj¹ z dziennych kryjówek na ¿erowiska bardzo wczeœnie, czêsto jeszcze przed 
zachodem s³oñca. Samce poza zim¹ wyszukuj¹ sobie kryjówki samotnie lub w niewielkich 

grupach. Kolonie rozrodcze tych 
nietoperzy sk³adaj¹ siê zazwyczaj z 
kilkudziesiêciu samic. M³ode (ka¿da 
samica ma ich zwykle dwa) rodz¹ siê 
w czerwcu lub na pocz¹tku lipca, a po 
ok. 4 tygodniach s¹ zdolne do lotu. 
Czêœæ borowców jesieni¹ opuszcza 
nasz kraj, odlatuj¹c na zachód i 
po³udnie, jednak wiele nietoperzy u nas 
zimuje. Poniewa¿ borowce nie lubi¹ 
podziemi, przypuszcza siê, ¿e znaczna 
liczba nietoperzy hibernuje w nazie-
mnych czêœciach budynków - w szcze-
linach wielopiêtrowych bloków 
mieszkalnych spotykane s¹ przez ca³y 
rok. W Polsce liczebnoœæ borowców 
wielkich jest obecnie zapewne stabilna, 
choæ brak szczegó³owych danych na 
ten temat. W niektórych innych krajach 
europejskich obserwuje siê spadek 
liczebnoœci tych zwierz¹t.

Fot. 6. Borowce wielkie, choæ zwi¹zane s¹ 
raczej z lasami, zimuj¹ tak¿e w miastach (AB)
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Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus
Œredniej wielkoœci nietoperz - lata na du¿ych wysokoœciach, preferuje tereny otwarte, 

po³o¿one w pobli¿u wiêkszych zbiorników wodnych. Pierwotnymi, naturalnymi kryjówkami 
tego nietoperza by³y szczeliny skalne. Obecnie bardzo czêsto wykorzystuje zakamarki 
w budynkach, zw³aszcza w nowszym budownictwie. W du¿ych miastach spotykany jest 
najczêœciej jesieni¹ i wczesn¹ zim¹. W okresie tym czêsto bywa znajdowany w mieszkaniach 
i na balkonach wy¿szych piêter. Ma to zwi¹zek z godami tego nietoperza, które odbywaj¹ siê 
od wrzeœnia do grudnia. Samce jako kryjówki godowe wykorzystuj¹ szczeliny w górnych 
partiach wysokich budynków. Dla mroczków posrebrzanych osiedla miejskie s¹ równie¿ 
azylem na zimê. Nietoperze te hibernuj¹ bowiem w trudno dostêpnych zakamarkach 
budynków (np. szczelinach miêdzy p³ytami bloków czy szybach wentylacyjnych). Niegdyœ 
uwa¿any by³ w Polsce za gatunek rzadki, ale wydaje siê, ¿e wystêpuje u nas doœæ licznie. 
Mroczki posrebrzane potrafi¹ podejmowaæ dalekie wêdrówki na zimowiska. Przez nasz kraj 
przebiega zapewne granica ich zimowego wystêpowania i wraz z ociepleniem klimatu mog¹ 
o tej porze roku byæ spotykane coraz czêœciej. Gatunek ten znajduje siê na Czerwonej liœcie 
zwierz¹t gin¹cych i zagro¿onych w Polsce oraz w Polskiej czerwonej ksiêdze zwierz¹t - 
zakwalifikowany do kategorii LC (najmniejszej troski).

Mroczek póŸny Eptesicus serotinus
Jest to jeden z wiêkszych, a zarazem najpospolitszych krajowych gatunków. Zarówno latem 

jak i zim¹ preferuje s¹siedztwo cz³owieka. Z daleka od siedzib ludzkich spotykany jest rzadko. 
Zasiedla g³ównie strychy starszych budynków we wsiach, obrze¿ach miast i w pobli¿u lasów, 
ale czêsto spotykany jest nawet w centrach du¿ych aglomeracji. Kolonie rozrodcze mroczków 
póŸnych licz¹ zazwyczaj poni¿ej 100 osobników. M³ode rodz¹ siê wczesnym latem (ka¿da 
samica ma tylko jedno). Po 3-4 tygodniach uzyskuj¹ zdolnoœæ lotu, a samodzielnie zaczynaj¹ 

Fot. 7. Mroczek posrebrzany - jeden z ³adniejszych nietoperzy wystêpuj¹cych w Polsce (PW) 



¿erowaæ w wieku ok. 6 tygodni. Mroczki póŸne s¹ nielicznie spotykane w okresie hibernacji, 
ale najprawdopodobniej wynika to z ich zimowania w miejscach niedostêpnych, np. 
przestrzeniach miêdzy zewnêtrznymi i wewnêtrznymi œcianami budynków. Nietoperze te s¹ 
z regu³y osiad³e i czêsto (jeœli maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ) pozostaj¹ na zimê w tych samych 
budynkach, które zamieszkuj¹ latem. Nie ma danych umo¿liwiaj¹cych ocenê trendów 
w liczebnoœci ich populacji, ale ze wzglêdu na kurczenie siê liczby dogodnych schronieñ 
w starych budynkach, mo¿e ona lokalnie spadaæ. 

Karliki Pipistrellus spp.
W Polsce stwierdzono dotychczas przedstawicieli 4 gatunków tych ma³ych nietoperzy, 

z których trzy (karlik wiêkszy P. nathusii, karlik malutki P. pipistrellus i karlik drobny 
P. pygmaeus) s¹ sta³ym elementem naszej fauny. Jako ¿erowiska najbardziej odpowiadaj¹ 
karlikom urozmaicone tereny znajduj¹ce siê w pobli¿u wody, natomiast na kryjówki dzienne 
wybieraj¹ dziuple, skrzynki dla nietoperzy oraz budynki. Kolonie rozrodcze karlików s¹ liczne, 
mog¹ gromadziæ nawet do tysi¹ca samic. Tworzone s¹ w kwietniu i maju. M³ode rodz¹ siê 
zazwyczaj w drugiej po³owie czerwca i uzyskuj¹ zdolnoœæ lotu w po³owie lipca. Wkrótce 
potem koloniê opuszczaj¹ osobniki doros³e, a zwykle dopiero po kolejnych 2-3 tygodniach 
m³ode. Czasami kolonia kilkukrotnie zmienia swoje schronienie podczas sezonu. Karliki mog¹ 
zak³adaæ kolonie rozrodcze w miastach, ale najczêœciej spotyka siê je tutaj póŸnym latem 
i jesieni¹ (podczas godów i migracji), a tak¿e zim¹. Nietoperze te wykorzystuj¹ bowiem 
budynki (równie¿ nowoczesne, np. bloki) jako miejsca hibernacji. Niekiedy tworz¹ ogromne, 
mog¹ce liczyæ nawet tysi¹ce osobników skupiska zimowe, dlatego zniszczenie zimowiska, 
albo zablokowanie wylotów z niego, mo¿e byæ tragedi¹ dla wielkiej liczby nietoperzy. Obecne 
trendy liczebnoœci polskich populacji tych gatunków nie s¹ znane, choæ nie wydaje siê, aby 
któryœ z karlików by³ u nas zagro¿ony.
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Fot. 8. Mroczek póŸny wystêpuje prawie wy³¹cznie w pobli¿u siedzib ludzkich (AK) 



W sytuacji idealnej, troska, by nasza dzia³alnoœæ nie powodowa³a powa¿nych strat 
w œrodowisku naturalnym oraz nie przysparza³a cierpieñ zwierzêtom, powinna wynikaæ 
z osobistych przekonañ i elementarnej wra¿liwoœci. Poniewa¿ jednak œwiat wokó³ nas odleg³y 
jest od wymarzonej utopii, pewien minimalny zakres dba³oœci o dobro wspólne i naszych 
„braci mniejszych” musi byæ zagwarantowany w prawie, na stra¿y którego stoj¹ organy 
pañstwa. Podmioty prowadz¹ce prace zwi¹zane z remontami i modernizacj¹ budynków 
powinny braæ pod uwagê przede wszystkim 6 aktów prawnych.

III.1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t

  Zgodnie z art. 6 tej ustawy, nieuzasadnione lub 
niehumanitarne zabijanie zwierz¹t oraz znêcanie siê nad nimi, czyli zadawanie albo 
œwiadome dopuszczanie do zadawania im bólu lub cierpieñ, jest zabronione. W przypadku 
remontów, w tym ocieplania budynków, mamy czêsto do czynienia z zamurowywaniem 
¿ywych zwierz¹t (np. ptaków siedz¹cych na gniazdach, nietoperzy w schronieniach, 
nielotnych m³odych), co prowadzi do ich powolnej, g³odowej œmierci w mêczarniach, albo
 z wyrzucaniem piskl¹t i nielotnych nietoperzy z gniazd i schronieñ, tak¿e powoduj¹cym ich 
szybsz¹ lub wolniejsz¹ œmieræ. Poniewa¿ przy podstawowej dba³oœci i zastosowaniu 
opisanych w kolejnych rozdzia³ach tej broszury zasad mo¿na ³atwo unikn¹æ uœmiercania 
zwierz¹t - z pewnoœci¹ przypadki takie nale¿y uznaæ za nieuzasadnione. Nie ma te¿ 
najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e takie zabijanie jest niehumanitarne i powoduje cierpienia, a wiêc 
ma znamiona znêcania siê i to ze szczególnym okrucieñstwem. Dozwolone przyczyny 
i metody zabijania zwierz¹t zosta³y podane w art. 33 i 34 omawianej ustawy, ¿adna z nich nie 
ma jednak w tym wypadku zastosowania.

  Art. 35 ustawy o ochronie zwierz¹t stanowi, ¿e kto zabija 
zwierzê bez uzasadnienia lub w sposób niehumanitarny, albo znêca siê nad nim, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku, a jeœli sprawca 
takiego czynu dzia³a ze szczególnym okrucieñstwem (a mo¿na uznaæ, ¿e mamy z nim do 
czynienia co najmniej w przypadku œwiadomego zamurowywania zwierz¹t ¿ywcem), 
zagro¿enie kar¹ pozbawienia wolnoœci wzrasta do lat 2. Warto zaznaczyæ, ¿e w razie skazania 
za takie przestêpstwo, s¹d mo¿e tak¿e orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania okreœlonego 
zawodu, prowadzenia okreœlonej dzia³alnoœci lub wykonywania czynnoœci wymagaj¹cych 
zezwolenia, które s¹ zwi¹zane z oddzia³ywaniem na zwierzêta, a tak¿e mo¿e orzec przepadek 
narzêdzi lub przedmiotów s³u¿¹cych do pope³nienia przestêpstwa. W praktyce mo¿e to 
oznaczaæ likwidacjê firmy budowlanej. S¹d mo¿e tak¿e orzec nawi¹zkê w wysokoœci od 25 do 
2500 z³ na wskazany przez siebie cel zwi¹zany z ochron¹ zwierz¹t.

  Opisane wy¿ej przestêpstwa s¹ œcigane z urzêdu. 
Nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów sprawuje Inspekcja Weterynaryjna - j¹ wiêc 
(poza Policj¹ lub Prokuratur¹) nale¿y informowaæ o zaobserwowanych przypadkach ich 
³amania (w praktyce najw³aœciwszym organem jest powiatowy lub wojewódzki lekarz 
weterynarii). Zgodnie z ustaw¹ (art. 34a ust. 3, art. 39 i art. 40) organizacje spo³eczne, których 
statutowym celem dzia³ania jest ochrona zwierz¹t, mog¹ wspó³dzia³aæ z Inspekcj¹ 
Weterynaryjn¹ w sprawowaniu tego nadzoru, wspó³dzia³aæ z w³aœciwymi instytucjami 
pañstwowymi i samorz¹dowymi w ujawnianiu oraz œciganiu przestêpstw i wykroczeñ 

Czego absolutnie nie wolno?

Co grozi za barbarzyñstwo?

Kto mo¿e i kto powinien dzia³aæ?
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III. Aspekty prawne docieplania budynków

1Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, 
z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830.
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okreœlonych w ustawie, a tak¿e wykonywaæ prawa pokrzywdzonego (czyli wystêpowaæ 
w imieniu zwierz¹t, które same nie mog¹ przed s¹dami dochodziæ swych praw).

III.2. Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 28 wrzeœnia 2004 r. w sprawie gatunków 
dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹

  Wszystkie gatunki ptaków, które czêsto 
wykorzystuj¹ budynki jako miejsca swego gniazdowania, a tak¿e wszystkie wystêpuj¹ce 
w Polsce nietoperze, objête s¹ na podstawie tego Rozporz¹dzenia œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹. 
Oznacza to, ¿e na podstawie § 6, obowi¹zuj¹ w stosunku do nich nastêpuj¹ce zakazy, które 
mog¹ mieæ zastosowanie przy prowadzeniu prac remontowych w budynkach: zabijania, 
niszczenia ich jaj i postaci m³odocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, 
legowisk, zimowisk i innych schronieñ, wybierania ich jaj, umyœlnego p³oszenia 
i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce. Na 
podstawie omawianej w kolejnym punkcie ustawy o ochronie przyrody, pojêcie „siedlisko” 
zwierz¹t nale¿y rozumieæ jako obszar ich wystêpowania w ci¹gu ca³ego ¿ycia lub dowolnym 
stadium ich rozwoju, a „ostoja” to miejsce o warunkach sprzyjaj¹cych egzystencji zwierz¹t 
zagro¿onych wyginiêciem lub rzadkich gatunków. Miejsca rozrodu oraz schronienia s¹ wiêc 
„siedliskiem”, a jeœli dotycz¹ gatunków zagro¿onych - tak¿e ich ostoj¹. Takie rozumienie 
„siedliska” jest tak¿e zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej.

  Zakaz niszczenia gniazd ptasich nie dotyczy (na podstawie § 7 pkt 2 
Rozporz¹dzenia) ich usuwania z obiektów budowlanych od 16 paŸdziernika do koñca lutego, 
je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa lub sanitarne.

  W § 10 Rozporz¹dzenia wymieniono tak¿e przyk³ady dzia³añ, które 
traktuje siê jako sposoby ochrony gatunków zwierz¹t. S¹ to miêdzy innymi:

- zabezpieczanie ich ostoi i stanowisk przed zagro¿eniami zewnêtrznymi;
- wykonywanie zabiegów utrzymuj¹cych w³aœciwy stan siedlisk zwierz¹t, poprzez ich 

odtwarzanie, budowanie sztucznych miejsc lêgowych, dostosowywaniu terminów 
i sposobów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych do okresów 
lêgu, rozrodu lub hibernacji;

- obserwowanie i dokumentowanie (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;
- wspomaganie rozmna¿ania siê gatunku na stanowiskach naturalnych.

III.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

  Omówione w poprzednim punkcie Rozporz¹dzenie 
zosta³o wydane na podstawie delegacji w art. 49 ustawy o ochronie przyrody. W ustawie tej 
zawarte s¹ te¿ przepisy karne, maj¹ce zastosowanie w przypadku ³amania zasad 
ustanowionych w Rozporz¹dzeniu, a tak¿e warunki przyznawania zezwoleñ na odstêpstwa 
od zakazów.

Na podstawie art. 127 pkt 2 lit. e ustawy, kto umyœlnie narusza zakazy obowi¹zuj¹ce w 
stosunku do zwierz¹t objêtych ochron¹ gatunkow¹, podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 
129 stanowi ponadto, ¿e w wypadku ukarania za ³amanie zakazów dotycz¹ce chronionych 
gatunków zwierz¹t s¹d mo¿e orzec przepadek przedmiotów s³u¿¹cych do pope³nienia 
wykroczenia lub przestêpstwa, nawet jeœli nie stanowi¹ w³asnoœci sprawcy, a tak¿e nakazaæ 
przywrócenie stanu poprzedniego, a jeœli obowi¹zek taki nie by³by wykonalny, zas¹dziæ 
nawi¹zkê do wysokoœci 10 000 z³otych na rzecz organizacji spo³ecznej dzia³aj¹cej w zakresie 

Czego dotyczy ochrona gatunkowa?

S¹ jakieœ wyj¹tki?

A co nale¿y robiæ?

Jakie sankcje wprowadza ustawa?

2   Dz.U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237.
   Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493
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4 Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. 
Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 
1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255, 2004 r. Nr 25, poz. 
219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 
132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, 
Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 124, poz. 859.

   

5

ochrony przyrody lub w³aœciwego, ze wzglêdu na miejsce pope³nienia wykroczenia lub 
przestêpstwa, wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej.

  W stosunku do wszystkich czynnoœci 
dotycz¹cych chronionych gatunków zwierz¹t, które objête s¹ wymienionymi wczeœniej 
zakazami, Minister Œrodowiska mo¿e na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 wydaæ zezwolenie na 
ich wykonywanie. Mo¿na wiêc np. uzyskaæ zezwolenie na usuwanie z budynków 
opuszczonych gniazd ptasich tak¿e poza okresem, w którym zakaz ten nie obowi¹zuje. 
Jednak zezwolenie takie mo¿e byæ wydane wy³¹cznie w przypadku braku rozwi¹zañ 
alternatywnych i je¿eli nie spowoduje to zagro¿enia dla dziko wystêpuj¹cych populacji 
chronionych gatunków, a tak¿e jeœli potrzeba wykonywania tych czynnoœci wynika z jednej 
z 6 grup przyczyn, wymienionych w art. 56 ust. 4, i o ile wnioskodawca spe³ni warunki 
formalne okreœlone w ust. 6 tego artyku³u.

  Ustawa o ochronie przyrody nak³ada 
w art. 60 ust. 1 na organy ochrony przyrody (czyli na Ministra Œrodowiska, wojewodów, 
starostów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) obowi¹zek podejmowania dzia³añ 
w celu ratowania zagro¿onych wyginiêciem gatunków objêtych ochron¹ gatunkow¹, 
polegaj¹cych m.in. na eliminowaniu przyczyn ich zagro¿enia oraz tworzeniu warunków do 
ich rozmna¿ania. Jednak jak to zwykle bywa - gdy odpowiedzialnych jest wielu - nie za bardzo 
wiadomo, kto powinien podj¹æ dzia³ania w konkretnym przypadku. Jednak w odniesieniu do 
zmian w œrodowisku, które zagra¿aj¹ lub mog¹ w przysz³oœci zagroziæ zwierzêtom objêtym 
ochron¹ gatunkow¹ (a z nimi mamy do czynienia przy pracach remontowych mog¹cych 
zagroziæ siedliskom ptaków lub nietoperzy), odpowiedzialny organ jest wskazany w ust. 2 
tego artyku³u. Otó¿ w takich przypadkach to wojewoda jest obowi¹zany podj¹æ dzia³ania 
w celu zapewnienia trwa³ego zachowania siedlisk lub ostoi chronionych gatunków, 
eliminowania przyczyn powstawania zagro¿eñ oraz poprawy stanu ochrony tych siedlisk lub 
ostoi. Dzia³ania te powinien podejmowaæ po wczeœniejszym zasiêgniêciu opinii w³aœciwej 
wojewódzkiej rady ochrony przyrody oraz zarz¹dcy lub w³aœciciela terenu. Zgodnie z art. 123 
wojewoda ma te¿ obowi¹zek i prawo kontrolowaæ przestrzegania przepisów o ochronie 
przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i sk³adników przyrody przez 
wszelkie jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne, przy czym czynnoœci 
kontrolne mog¹ byæ wykonywane przez osoby imiennie upowa¿nione przez wojewodê. 
Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e zgodnie z art. 93 wojewoda wykonuje swoje zadania 
w zakresie ochrony przyrody przy pomocy wojewódzkiego konserwatora przyrody.

III.4.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

  Zgodnie z omówionymi wczeœniej przepisami 
karnymi, zawartymi w ustawie o ochronie przyrody, ³amanie zakazów dotycz¹cych 
chronionych gatunków jest jedynie wykroczeniem. Jednak Kodeks karny uznaje je za 
przestêpstwo i zaostrza sankcje, jeœli skutki takiego dzia³ania s¹ znacz¹ce. Art. 181 § 1 
Kodeksu stanowi, ¿e jeœli ktoœ powoduje zniszczenie w œwiecie zwierzêcym w znacznych 
rozmiarach (a takim bez w¹tpienia jest np. zlikwidowanie du¿ej kolonii ptaków lub nietoperzy 
zagro¿onego gatunku), podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5, a jeœli 

Kto i kiedy mo¿e zezwoliæ na odstêpstwa?

Kto odpowiada za egzekwowanie przepisów?

Czy zabijanie to tylko wykroczenie?
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Radecki W. 2001. Przestêpstwa przeciwko œrodowisku. Rozdzia³ XXII Kodeksu karnego. Wydawnictwo 
C. H. Beck, Warszawa: 246 ss.

Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493
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dzia³a nieumyœlnie - karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2. 
Jednoczeœnie, na podstawie § 3, osoba, która niszczy albo uszkadza roœliny lub zwierzêta 
pozostaj¹ce pod ochron¹ gatunkow¹ (niezale¿nie od stopnia ich zagro¿enia), powoduj¹c 
istotn¹ szkodê, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci 
do lat 2, a jeœli dzia³a nieumyœlnie - grzywnie albo karze ograniczenia wolnoœci.

Jak wynika z tych zapisów, kluczowe znaczenie ma tutaj ocena istotnoœci powsta³ej 
szkody. Wg przekonuj¹cej interpretacji Radeckiego (2001)  - ze szkod¹ istotn¹ w przypadku 
zwierz¹t chronionych mamy do czynienia zawsze, gdy w wyniku zabronionego czynu 
zostanie zabity choæ jeden ptak lub ssak z gatunku chronionego. Wynika to z porównania 
omawianych sankcji z przepisami karnymi wprowadzanymi przez ustawê z dnia 13 
paŸdziernika 1995 r. Prawo ³owieckie . Skoro sk³usowanie pojedynczego ptaka lub ssaka 
z gatunku ³ownego jest przestêpstwem, tym bardziej (zak³adaj¹c racjonalnoœæ prawodawcy) 
jako przestêpstwo, a nie wykroczenie, nale¿y traktowaæ zabicie ptaka lub ssaka objêtego 
wy¿sz¹ form¹ ochrony.

  Czy niszczenie miejsc gniazdowych czy schronieñ 
- bez zabijania zwierz¹t - te¿ mo¿na uznaæ za szkodê istotn¹? OdpowiedŸ na to pytanie daj¹ 
przepisy Unii Europejskiej oraz omawiana w kolejnym punkcie ustawa o zapobieganiu 
szkodom w œrodowisku i ich naprawie. Otó¿ szkodê, jak¹ ponosi chroniony gatunek lub jego 
siedlisko, uznaje siê za istotn¹, jeœli mo¿e mieæ znacz¹cy negatywny wp³yw na osi¹gniêcie lub 
utrzymanie „w³aœciwego stanu ochrony” danego gatunku. Pojêcie „w³aœciwy stan ochrony” 
tak¿e jest zdefiniowane w prawie Unii Europejskiej oraz w ustawie o ochronie przyrody. 
Oceny takiego wp³ywu na gatunek trzeba dokonywaæ osobno dla ka¿dej szkody. Jednak 
mo¿na w uproszczeniu przyj¹æ, ¿e w przypadku gatunków zagro¿onych, dla których jedn¹ z 
przyczyn powoduj¹cych to zagro¿enie jest utrata schronieñ i miejsc lêgowych, ka¿da taka 
dodatkowa utrata jest szkod¹ istotn¹. Zosta³o to szerzej omówione w punkcie III.5.

  Wysokoœæ kary, jaka grozi za te 
przestêpstwa, zale¿y tak¿e od tego, czy sprawca dzia³a³ umyœlnie. Zgodnie z art. 9 § 1 i 2 
Kodeksu, czyn zabroniony pope³niony jest umyœlnie, je¿eli sprawca ma zamiar jego 
pope³nienia, to jest chce go pope³niæ albo przewiduj¹c mo¿liwoœæ jego pope³nienia, na to siê 
godzi. Czyn zabroniony pope³niony jest nieumyœlnie, je¿eli sprawca nie maj¹c zamiaru jego 
pope³nienia, pope³nia go jednak na skutek niezachowania ostro¿noœci wymaganej w danych 
okolicznoœciach, mimo ¿e mo¿liwoœæ pope³nienia tego czynu przewidywa³ albo móg³ 
przewidzieæ.

III.5. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie

  Akty prawne omówione w poprzednich punktach, 
w odniesieniu do omawianego zagadnienia przede wszystkim normowa³y to, czego robiæ nie 
wolno i co grozi za ³amanie tych zakazów. Gdy jest w nich mowa o dzia³aniach ochronnych 
czy naprawczych, to na doœæ du¿ym poziomie ogólnoœci. Jednak od 30 kwietnia 2007 r. 
wesz³a w ¿ycie nowa ustawa, która wype³nia tê lukê. Wprowadza ona do polskiego porz¹dku 
prawnego postanowienia Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialnoœci za œrodowisko w odniesieniu do zapobiegania i 
zaradzania szkodom wyrz¹dzonym œrodowisku naturalnemu (tzw. Dyrektywy 

Jak kwalifikowaæ niszczenie siedlisk?

Czy nieœwiadomoœæ chroni przed odpowiedzialnoœci¹?

Czego dotyczy ta ustawa?
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W chwili oddawania tej publikacji do druku ¿adne z rozporz¹dzeñ wykonawczych do tej ustawy nie 
zosta³o jeszcze wydane. Gdy tylko zostan¹ opublikowane, bêdzie je mo¿na znaleŸæ m.in. 
W Internecie na stronie http://www.salamandra.org.pl/dyrektywa_odpowiedzialnosciowa.htm. 
Pañstwowa Rada Ochrony Przyrody. Najwa¿niejsze problemy ochrony przyrody w Polsce. Warszawa, 
15 maja 2007 r. (http://www.salamandra.org.pl/news/index.php?id=134).
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Odpowiedzialnoœciowej). Zgodnie z nazw¹, ustawa ta odnosi siê do wielu rodzajów szkód - 
w tym tak¿e tych dotycz¹cych gatunków chronionych i wszelkich rodzajów siedlisk, które s¹ 
dla nich wa¿ne (np. miejsc rozrodu, odpoczynku, zimowania). W dodatku dotyczy nie tylko 
tych szkód, które zaistnia³y, ale tak¿e bezpoœredniego zagro¿enia ich powstaniem. Jest jednak 
istotne ograniczenie - aby owa potencjalna lub zaistnia³a szkoda podpada³a pod te przepisy, 
musi byæ znacz¹ca.

  Ustawa doœæ dok³adnie definiuje, kiedy szkodê mo¿na 
uznaæ za znacz¹c¹, a dodatkowo upowa¿nia Ministra Œrodowiska do wydania 
rozporz¹dzenia , które wprowadzi szczegó³owe kryteria oceny takich szkód. W du¿ym 
skrócie - powinna co najmniej w skali lokalnej mieæ negatywny wp³yw na zachowanie lub 
przywracanie w³aœciwego stanu ochrony gatunku lub siedliska. W przypadku remontów 
i ró¿nego typu modernizacji budynków - powodowane przez nie ograniczenie liczby miejsc 
lêgowych stanowi jedn¹ z g³ównych lub wrêcz podstawow¹ przyczynê zaniku populacji 
jerzyków, wróbli, mazurków i pustu³ek. Pañstwowa Rada Ochrony Przyrody uzna³a to za 
jeden z 77 g³ównych wspó³czesnych problemów ochrony przyrody w Polsce  . Przynajmniej 
wiêc w odniesieniu do tych gatunków ptaków, a tak¿e w odniesieniu do gatunków nietoperzy 
uznanych za rzadkie i zagro¿one, ka¿de kolejne zmniejszenie liczby ich schronieñ i miejsc 
lêgowych stanowi szkodê znacz¹c¹ (wg Kodeksu karnego - istotn¹). Zw³aszcza, ¿e zgodnie 
z postanowieniami Dyrektywy Odpowiedzialnoœciowej i omawianej ustawy, w wypadku 
zagro¿enia szkod¹ lub szkody powodowanej przez wiêksz¹ liczb¹ podmiotów, ka¿dy z nich 
odpowiada proporcjonalnie do swojego wk³adu w jej powstanie. Nawet wiêc w wypadku jeœli 
jednostkowe uszczuplenie liczby miejsc gniazdowych czy schronieñ jest stosunkowo 
niewielkie, nale¿y traktowaæ je jako element sk³adowy wiêkszej szkody, maj¹cej bardzo 
powa¿ny, negatywny wp³yw na te gatunki.

Inaczej wygl¹da sprawa w wypadku gatunków pospolitych, dla których budynki stanowi¹ 
jedynie margines zajmowanych siedlisk, lub takich, w odniesieniu do których nie stwierdzono 
do tej pory znacz¹cego negatywnego wp³ywu modernizacji budynków na ich populacje (np. 
szpaków, go³êbi miejskich, mroczków póŸnych). Zwykle uszczuplenia liczby ich miejsc 
lêgowych w budynkach nie mo¿na uznaæ za szkodê znacz¹c¹. W takich przypadkach 
zastosowanie bêd¹ mia³y jedynie wczeœniej omówione akty prawne.

  W przypadku zagro¿eñ i szkód dotycz¹cych gatunków 
i siedlisk chronionych, ustawa obejmuje praktycznie wszystkie podmioty (osoby fizyczne, 
firmy, instytucje itp.) prowadz¹ce jak¹kolwiek dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z korzystaniem ze 
œrodowiska, o ile mo¿na wykazaæ, ¿e szkody lub zagro¿enia szkod¹ s¹ spowodowane ich 
dzia³aniem i wyst¹pi³y z ich winy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wina ta nie musi byæ zwi¹zana ze 
œwiadomym zamiarem szkodzenia. Mo¿e to byæ tak¿e wina nieumyœlna, spowodowana 
brakiem nale¿ytej dba³oœci.

  Ustawa - zgodnie z Dyrektyw¹ - wprowadza kilka 
wa¿nych zasad. Jeœli ktoœ korzystaj¹cy ze œrodowiska zorientuje siê, ¿e skutki jego dzia³añ 
mog¹ spowodowaæ lub spowodowa³y bezpoœrednie zagro¿enie znacz¹c¹ szkod¹ (np. 
poprzez zmniejszenie liczby miejsc lêgowych ptaków lub ich bezpoœrednie zabijanie), ma 
obowi¹zek niezw³ocznie podj¹æ dzia³ania zapobiegawcze, czyli do³o¿yæ starañ, by szkoda 
nie wyst¹pi³a.

Kiedy szkoda jest znacz¹ca?

Kogo dotycz¹ te przepisy?

Jakie obowi¹zki ci¹¿¹ na inwestorze?
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Jeœli dzia³ania zapobiegawcze nie za¿egnaj¹ zagro¿enia szkod¹ lub wyst¹pi znacz¹ca 
szkoda w œrodowisku, sprawca ma obowi¹zek niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie 
wojewódzki inspektorat ochrony œrodowiska oraz odpowiedni organ ochrony przyrody, 
a jednoczeœnie podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do natychmiastowego ograniczenia szkody oraz 
zapobie¿enia kolejnym szkodom (poprzez niezw³oczne skontrolowanie i usuniêcie 
przyczyn). W przypadku wiêkszoœci rodzajów szkód, w tym spowodowanych pracami 
remontowymi, organem ochrony przyrody, który nale¿y powiadomiæ, jest w³aœciwy 
terytorialnie wojewoda. Organ ochrony przyrody dokonuje oceny szkody, zatwierdza 
dzia³ania naprawcze (jak zaznaczono dalej, czasami sam je tak¿e realizuje), decyduje 
o obowi¹zku (i zakresie) prowadzenia monitoringu zagro¿eñ i wyników dzia³añ zaradczych 
oraz naprawczych, a tak¿e egzekwuje od szkodz¹cych zwrot poniesionych przez siebie 
kosztów.

Po ustaleniu z organem ochrony przyrody zakresu dzia³añ naprawczych, sprawca 
przystêpuje do ich realizacji. Sk³adaj¹ siê na nie trzy rodzaje œrodków zaradczych - 
podstawowe, uzupe³niaj¹ce i kompensacyjne. Podstawowe œrodki zaradcze maj¹ za zadanie 
przywrócenie pocz¹tkowych (lub zbli¿onych) warunków, zasobów lub u¿ytecznoœci 
œrodowiska. Jeœli powrót do stanu pocz¹tkowego oka¿e siê niemo¿liwy, podejmuje siê 
uzupe³niaj¹ce œrodki zaradcze, prowadz¹ce do tego, by ogólny poziom zasobów lub 
u¿ytecznoœci na danym obszarze lub dla danej populacji wróci³ do stanu zbli¿onego do 
pocz¹tkowego. Dotyczy to np. odtworzenia siedlisk na stanowiskach alternatywnych lub 
poprawy warunków w innych miejscach, które nie dozna³y szkody. Poniewa¿ zwykle od 
chwili wyst¹pienia szkody do jej pe³nego usuniêcia up³ywa pewien czas, w którym siedlisko 
lub gatunek doznaj¹ uszczerbku, nale¿y tak¿e podj¹æ kompensacyjne œrodki zaradcze, które 
wynagrodz¹ chronionemu siedlisku lub gatunkowi doznane straty. Mog¹ one polegaæ np. na 
dodatkowej poprawie warunków w miejscu, które dozna³o uszczerbku lub na innym, 
pobliskim stanowisku.

  W wypadku omawianego rodzaju dzia³alnoœci, czyli 
prowadzenia remontów i modernizacji budynków, wykonawca prac przede wszystkim 
powinien podj¹æ œrodki zaradcze - dostosowuj¹c terminy prac, zabezpieczaj¹c 
z wyprzedzeniem szczeliny przed zajêciem je przez ptaki i nietoperze itp. Nastêpnie 
powinien zapewniæ, by po remoncie u¿ytecznoœæ siedliska pozosta³a nieuszczuplona - np. 
tworz¹c odpowiedni¹ liczbê alternatywnych schronieñ i miejsc lêgowych. Skutecznoœæ tych 
dzia³añ powinna byæ kontrolowana. Ich skala powinna byæ tak dobrana, by zrównowa¿yæ 
tak¿e ew. straty, jakie ponios³y populacje chronionych gatunków w okresie remontu. Nale¿y 
zaznaczyæ, ¿e skutki dzia³añ naprawczych powinny byæ d³ugotrwa³e. Zgodnie z Dyrektyw¹ 
i ustaw¹, odpowiedzialnoœæ sprawcy trwa przez 30 lat od chwili wyst¹pienia czynnika 
powoduj¹cego szkodê. Co najmniej przez taki czas powinno siê wiêc zapewniæ skuteczn¹ 
funkcjonalnoœæ efektów dzia³añ naprawczych. Szczegó³owe rozwi¹zania ochronne, które 
mog¹ byæ podejmowane w ramach dzia³añ zaradczych lub naprawczych, omówiono 
w kolejnych rozdzia³ach.

  Jeœli nie uda siê ustaliæ sprawcy szkody, albo nie ma 
mo¿liwoœci wyegzekwowania niezbêdnych dzia³añ od sprawcy - przeprowadza je 
odpowiedni organ ochrony przyrody (oczywiœcie mo¿e je komuœ zleciæ). Wszystkie koszty 
zwi¹zane z tymi dzia³aniami - w tym koszty oceny zagro¿enia lub szkody, wyboru dzia³añ 
zapobiegawczych i naprawczych, monitorowania ich skutków oraz ew. egzekucji 
nale¿noœci, ponosi podmiot, który spowodowa³ to zagro¿enie lub szkodê. Jeœli winnych jest 
kilku, dziel¹ oni miêdzy sob¹ te koszty proporcjonalnie do winy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e 
niemo¿noœæ ustalenia sprawcy lub wyegzekwowania od niego zwrotu kosztów dzia³añ nie 
zwalnia organu ochrony przyrody od ich realizacji.

Jak do ma przebiegaæ w praktyce?

A jeœli sprawca nie przeciwdzia³a?
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10 Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, 
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr  75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859.

Komu zg³aszaæ zaobserwowane zagro¿enia lub szkody?

Czy „stare” przepisy te¿ zapobiegaj¹ szkodom?

  Dzia³ania zaradcze lub 
naprawcze maj¹ byæ podejmowane z w³asnej inicjatywy przez sprawcê szkody lub organ 
ochrony przyrody. Gdyby jednak system ten opiera³ siê wy³¹cznie na dobrej woli podmiotów 
korzystaj¹cych ze œrodowiska oraz spostrzegawczoœci organów ochrony przyrody, 
z pewnoœci¹ by³by… nieskuteczny. Wszak przyroda sama nie mo¿e upominaæ siê o swe 
prawa. Wprowadzono wiêc do tego systemu spo³eczny mechanizm rozruchowy. Otó¿ organ 
ochrony przyrody ma obowi¹zek przyj¹æ zg³oszenie o wyst¹pieniu zagro¿enia lub szkody od 
ka¿dego. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i wszelkich innych podmiotów, przy czym 
jeœli zg³oszenia dokonaj¹ organy administracji publicznej lub organizacje ekologiczne, maj¹ 
prawo uczestniczyæ w postêpowaniu na prawach stron. Powiadomiony organ jest 
zobligowany do dokonania oceny, czy potencjalna lub zaistnia³a szkoda jest znacz¹ca. Jeœli 
odpowiedŸ jest pozytywna, podejmuje decyzjê nak³adaj¹c¹ na sprawcê obowi¹zek dzia³añ 
lub wykonuje je samodzielnie. Jeœli ocena wypada negatywnie - wydaje postanowienie 
o odmowie wszczêcia postêpowania, na które przys³uguje za¿alenie.

Skuteczne mo¿e byæ te¿ powiadomienie o zagro¿eniu szkod¹ lub szkodzie podmiotu, 
który j¹ wywo³a³. Gdyby taki szkodz¹cy podmiot nie podj¹³ dzia³añ natychmiast po uzyskaniu 
owej informacji, a póŸniej by potwierdzono, ¿e szkoda jest lub mog³a by byæ znacz¹ca, poza 
tym, ¿e i tak musia³by wykonaæ lub sfinansowaæ wymienione wczeœniej dzia³ania, podlega³by 
tak¿e odpowiedzialnoœci karnej (grzywnie). Warto te¿ powiadomiæ w³aœciciela terenu (np. 
spó³dzielniê mieszkaniow¹), jeœli jest nim inny podmiot, ni¿ ten, który wywo³a³ szkodê 
(np. firma budowlana). W³aœciciel nie odpowiada bowiem za powsta³e na jego terenie szkody, 
jeœli o nich nie wie, lub po uzyskaniu informacji niezw³ocznie powiadomi o tym organ 
ochrony przyrody. Jeœli jednak wie o tym, a nie zg³asza tej informacji - bêdzie musia³ solidarnie 
ze sprawc¹ ponosiæ wszystkie koszty wynikaj¹ce z podjêtych na mocy tych przepisów 
dzia³añ.

III.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska

  Czêœæ z rozwi¹zañ wprowadzonych 
przez omówion¹ wczeœniej ustawê o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie 
obowi¹zywa³a ju¿ wczeœniej (i nadal obowi¹zuje) w podobnej formie na podstawie ustawy 
Prawo ochrony œrodowiska. Niektóre rozwi¹zania obowi¹zuj¹ce na mocy Prawa ochrony 
œrodowiska s¹ wrêcz dalej id¹ce i jeszcze bardziej restrykcyjne. Np. zgodnie z art. 323 tej 
ustawy, w wypadku szkód wyrz¹dzonych œrodowisku jako dobru wspólnemu (a z takim 
przypadkiem mamy do czynienia przy dzia³aniach na szkodê gatunków chronionych i ich 
siedlisk) Skarb Pañstwa, jednostka samorz¹du terytorialnego, a tak¿e organizacja ekologiczna 
mo¿e za¿¹daæ od podmiotu odpowiedzialnego za to zagro¿enie lub naruszenie przywrócenia 
stanu zgodnego z prawem i podjêcia œrodków zapobiegawczych, w szczególnoœci przez 
zamontowanie instalacji lub urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed zagro¿eniem lub 
naruszeniem, a w razie gdy jest to niemo¿liwe lub nadmiernie utrudnione, mo¿e ¿¹daæ 
zaprzestania dzia³alnoœci powoduj¹cej to zagro¿enie lub naruszenie. A wiêc po pierwsze - 
wa¿ne uprawnienia, które ustawa o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie 
przyznaje wojewodzie, przys³uguj¹ te¿ samorz¹dom i organizacjom ekologicznym. Co 
wiêcej - w przeciwieñstwie do nowych przepisów, Prawo ochrony œrodowiska nie uzale¿nia 
prawa do ¿¹dania naprawienia szkody od winy podmiotu szkodz¹cego. Wystarczy, ¿e 
dzia³alnoœæ jest sprzeczna z prawem, a zabijanie zwierz¹t z gatunków chronionych 
i niszczenie ich siedlisk bez stosownego zezwolenia Ministra Œrodowiska tê przes³ankê 
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spe³nia. Ponadto zgodnie z art. 326 omawianej ustawy podmiotowi, który naprawi³ szkodê 
w œrodowisku, przys³uguje wzglêdem sprawcy szkody roszczenie o zwrot uzasadnionych 
kosztów przywrócenia stanu poprzedniego.

  Je¿eli podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska 
negatywnie oddzia³uje na œrodowisko, organ ochrony œrodowiska (w omawianym przypadku  
wojewoda) mo¿e, na podstawie art. 362, na³o¿yæ w drodze decyzji obowi¹zek ograniczenia 
oddzia³ywania na œrodowisko i jego zagro¿enia, a tak¿e przywrócenia œrodowiska do stanu 
w³aœciwego. Organ ten mo¿e przy tym okreœliæ zakres ograniczenia oddzia³ywania na 
œrodowisko lub stan, do jakiego ma zostaæ przywrócone œrodowisko, a tak¿e czynnoœci, które 
maj¹ byæ w tym celu wykonane i termin ich wykonania. Zgodnie z art. 364 i 366, je¿eli 
dzia³alnoœæ prowadzona przez podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska albo osobê fizyczn¹ 
powoduje pogorszenie stanu œrodowiska w znacznych rozmiarach (wczeœniej omówiono 
kiedy mamy z takim przypadkiem do czynienia) wojewódzki inspektor ochrony œrodowiska 
obligatoryjnie wydaje decyzjê o wstrzymaniu tej dzia³alnoœci w zakresie, w jakim jest to 
niezbêdne dla zapobie¿enia pogarszaniu stanu œrodowiska, przy czym decyzji tej nadaje siê 
rygor natychmiastowej wykonalnoœci, a niezastosowanie siê do niej stanowi wykroczenie 
w zwi¹zku z art. 360 pkt 1, zagro¿one kar¹ aresztu, ograniczenia wolnoœci, albo grzywny.

Powy¿sze omówienie stanu prawnego jest z koniecznoœci skrótowe i nie obejmuje ani 
wszystkich mo¿liwych przypadków i aspektów, ani wszystkich przepisów, które mog¹ mieæ 
tutaj zastosowanie. Jak jednak widaæ, prawo doœæ kompleksowo reguluje zagadnienia 
zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ za ew. szkody przyrodnicze powodowane przez prace 
remontowe w budynkach. Przy braku nale¿ytej starannoœci, a zw³aszcza w wypadku 
œwiadomego zaniedbania dzia³añ zapobiegaj¹cych szkodom, mo¿e ³atwo dojœæ do zbiegu 
przestêpstw i wykroczeñ. Ponadto przepisy zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ za szkody 
w œrodowisku wprowadzi³y w tej dziedzinie now¹ jakoœæ, obliguj¹c do dzia³añ naprawczych 
i doskonal¹c mechanizmy, które przy aktywnoœci obywateli, organizacji spo³ecznych 
i organów ochrony przyrody mog¹ znacz¹co poprawiæ skutecznoœæ ochrony zagro¿onych 
gatunków i siedlisk.

Czy mo¿na nakazaæ wstrzymanie prac?
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IV. Jak  docieplaæ budynki w sposób przyjazny 
     ptakom i nietoperzom

OdpowiedŸ na powy¿sze pytanie jest bardzo istotna dla inwestorów, przyrodników, 
a przede wszystkim dla lataj¹cych mieszkañców naszych dziurawych bloków. Poni¿sze 
wskazówki oparto na doœwiadczeniach z innych krajów (przede wszystkim Niemiec, w których 
od kilkunastu lat czynione s¹ starania, by odziedziczone po NRD bloki modernizowaæ 
w sposób zgodny z prawem UE i zasadami ochrony przyrody), a tak¿e kilkuletnich 
doœwiadczeniach Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” oraz Polskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Przyrody „pro Natura”, zdobytych g³ównie w Poznaniu i w O³awie. 
Niezbêdne dzia³ania mo¿na podzieliæ na 4 grupy, które wymagaj¹ oddzielnej organizacji.

IV.1. WSTÊPNE ROZPOZNANIE

Prac dociepleniowych nie planuje siê i nie realizuje z dnia na dzieñ. Mo¿na siê wiêc do 
nich w³aœciwie przygotowaæ tak¿e pod wzglêdem przyrodniczym. Pierwszym etapem 
powinno byæ wykonanie szczegó³owej oceny walorów przyrodniczych i zagro¿eñ.

IV.1.1. Zakres badañ
Przed przyst¹pieniem do szczegó³owego planowania prac zwi¹zanych z docieplaniem 

budynku konieczne jest przeprowadzenie rozpoznania budynków przez odpowiednio 
przeszkolonego ornitologa i chiropterologa (specjalisty od nietoperzy). Badania te maj¹ daæ 
odpowiedŸ na nastêpuj¹ce 4 pytania:

- Czy budynek jest wykorzystywany jako miejsce gniazdowania ptaków lub schronienie 
nietoperzy? Jeœli oka¿e siê, ¿e tak, nale¿y okreœliæ gatunki, ich liczebnoœci oraz 
lokalizacjê wykorzystywanych schronieñ.

- Czy w budynku znajduj¹ siê inne potencjalne miejsca, które mog³yby zostaæ zajête przez 
ptaki lub nietoperze przed rozpoczêciem prac modernizacyjnych? Nale¿y wykonaæ 
szczegó³ow¹ inwentaryzacjê takich miejsc, obejmuj¹c¹ ich lokalizacjê i rodzaj.

- Jakie optymalne metody nale¿y zastosowaæ, by zminimalizowaæ ryzyko, ¿e w chwili 
prowadzenia prac remontowych w zakamarkach budynku bêd¹ siê znajdowa³y 
zwierzêta? OdpowiedŸ na to pytanie powinna obejmowaæ rodzaj zabezpieczeñ, terminy i 
sposoby ich wykonania oraz szacunek kosztów. Mo¿e zostaæ przygotowana wariantowo.

- Jakie dzia³ania mo¿na podj¹æ w przypadku danego budynku, aby po zakoñczeniu 
remontu oferowa³ on dogodne schronienia i miejsca rozrodu dla ptaków i nietoperzy? 
Zakres tej propozycji powinien co najmniej równowa¿yæ stratê siedlisk w wyniku 
modernizacji plus kompensacjê strat poniesionych podczas remontu. 

IV.1.2. Terminy obserwacji
Obserwacje ornitologiczne (dotycz¹ce ptaków) powinny zostaæ przeprowadzone 2-krotnie  

w drugiej po³owie kwietnia i w drugiej po³owie maja. Jeœli docieplanie ma byæ realizowane 
miêdzy 1 wrzeœnia a 31 marca, badania te mo¿na przeprowadziæ wiosn¹ poprzedzaj¹c¹ remont. 
Jeœli prace s¹ planowane na okres 1 kwietnia - 31 sierpnia, badania nale¿y przeprowadziæ 
wiosn¹ roku poprzedniego. W szczególnych przypadkach badania mog¹ byæ przeprowadzone 
w innym czasie. Poniewa¿ jednak nie ma wówczas mo¿liwoœci identyfikacji rzeczywistego 
zajêcia budynku przez ptaki, przy szacowaniu potencjalnej szkody i planowaniu dzia³añ 
zapobiegawczych oraz podstawowych, uzupe³niaj¹cych i kompensacyjnych œrodków 
zaradczych nale¿y przyjmowaæ maksymalne zasiedlenie przez ptaki, jakie jest mo¿liwe w tego 
typu budynku przy stwierdzonej liczbie i rodzaju potencjalnych schronieñ.
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Obserwacje chiropterologiczne (dotycz¹ce nietoperzy) powinny byæ przeprowadzone 3-
krotnie - w drugiej po³owie czerwca, w sierpniu i w paŸdzierniku. Jeœli zaistnieje potrzeba 
rezygnacji z jednej z tych kontroli, nale¿y odnoœnie nietoperzy zastosowaæ tê sam¹ zasadê, jak 
w wypadku pominiêcia wiosennych badañ ornitologicznych. Poniewa¿ nietoperze mog¹ 
znajdowaæ siê w budynkach przez ca³y rok, a tak¿e ustawicznie mog¹ zmieniaæ schronienia, 
bezwarunkowo dodatkowa szczegó³owa kontrola powinna bezpoœrednio poprzedzaæ lub 
towarzyszyæ zabezpieczaniu wykrytych poprzednio szczelin i otworów mog¹cych stanowiæ 
schronienia ptaków lub nietoperzy, albo pracom remontowym, jeœli by³yby prowadzone bez 
uprzedniego zabezpieczania tych potencjalnych schronieñ.

IV.1.3. Podstawowe metody rozpoznania
Obserwacje ornitologiczne prowadzi siê za dnia, z wykorzystaniem lunety, osobno dla 

ka¿dej ze œcian budynku. Czas obserwacji jednej œciany nie powinien byæ krótszy ni¿ godzina.
Obserwacje chiropterologiczne wykonuje siê wieczorem (pocz¹tek - pó³ godziny przed 

zachodem s³oñca, koniec - w godzinê po zapadniêciu ciemnoœci), a w razie potrzeby 
dodatkowo tak¿e rano (od brzasku do œwitu). Prowadzi siê je metod¹ wizualn¹ oraz 
z wykorzystaniem detektoringu ultrasonicznego. Ze wzglêdu za czasoch³onnoœæ oraz 
ograniczony zasiêg nocnych obserwacji, du¿e budynki mog¹ wymagaæ udzia³u kilku 
obserwatorów lub kilku dni badañ. Pierwsze badanie warto poprzedziæ wywiadem wœród 
mieszkañców. Przy poszukiwaniu schronieñ ptaków i nietoperzy nale¿y w szczególnoœci 
zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce miejsca, czêsto wykorzystywane przez te zwierzêta:

- szczeliny miêdzy p³ytami po ubytku fugi zabezpieczaj¹cej;

- szczeliny na ³¹czeniach czterech p³yt;

- przestrzenie pod parapetami;

- szczeliny przy framugach okien i pod balkonami;

- przestrzenie pod blach¹ na stropodachu, zabezpieczaj¹c¹ œciany zewnêtrzne przed 
zaciekaniem (tzw. drempel);

- otwory wywietrzników;

- przestrzenie miêdzy rynn¹ na œcian¹;

- pustki w stropodachach;

- przestrzenie za drewnianymi (lub wykonanymi z innych materia³ów) obiciami œcian.

Na rysunek budynku lub jego zdjêciu nanosi siê miejsca, w które wlatuj¹ lub z których 
wylatuj¹ ptaki lub nietoperze, a podczas pierwszej kontroli ornitologicznej tak¿e wszystkie 
dostrze¿one otwory, które potencjalnie mog¹ byæ wykorzystywane przez ptaki lub nietoperze.

Kontrola chiropterologiczna bezpoœrednio poprzedzaj¹ca prace zabezpieczaj¹ce lub 
ociepleniowe powinna dodatkowo obejmowaæ dzienn¹ inspekcjê wszystkich szczelin 
i otworów w elewacjach budynków. Powinna byæ ona szczególnie dok³adna, jeœli podczas 
którejkolwiek z trzech obserwacji potwierdzono wystêpowanie nietoperzy w tym budynku 
lub jeœli nie wykonano jednej z tych obserwacji. Przegl¹du nale¿y wykonaæ u¿ywaj¹c latarki i 
lusterka dentystycznego, z rusztowania, podnoœnika, windy remontowej lub 
z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Kontroluj¹cy szuka przede wszystkim œladów 
obecnoœci nietoperzy tj.: odchodów pozostawionych w szczelinach, na balkonach czy 
parapetach, wyt³uszczeñ widocznych w miejscach przebywania lub przeciskania siê 
nietoperzy, dŸwiêków dochodz¹cych ze szczelin (tzw. g³osów socjalnych) oraz 
specyficznego zapachu. To badanie mo¿e byæ przeprowadzane nie tylko przez 
chiropterologów, ale tak¿e przez inne odpowiednio przeszkolone osoby pod nadzorem 
chiropterologa. Wykryte w jego wyniku schronienia nietoperzy zaznacza siê zarówno na 
planie, jak i na samym budynku (np. farb¹ w aerozolu).
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IV.2. PRZYGOTOWANIE BLOKU
Jeœli docieplanie budynku ma siê odbywaæ w okresie, gdy potencjalnie mog¹ siê w nim 

znajdowaæ gniazda ptasie z lêgami lub nietoperze - konieczne jest wczeœniejsze 
zabezpieczenie wszystkich zinwentaryzowanych uprzednio miejsc, w których zwierzêta te 
mog³yby siê ukryæ i zostaæ zamurowane w trakcie prac. 

IV.2.1. Termin zabezpieczania szczelin
Ze wzglêdu na ptaki, prace zabezpieczaj¹ce przed zak³adaniem gniazd musz¹ byæ 

prowadzone poza okresem lêgowym - w okresie od po³owy sierpnia do koñca lutego. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e do po³owy paŸdziernika na usuwanie pustych gniazd z budynków trzeba mieæ 
zezwolenie Ministra Œrodowiska.

Jeœli jednak w budynku stwierdzono obecnoœæ nietoperzy - zw³aszcza jeœli istnieje 
podejrzenie, ¿e mog¹ one w nim zimowaæ, zaklejanie szczelin w okresie zimowym jako 
potencjalnie zgubne dla nietoperzy jest niedopuszczalne. Mo¿na to zrobiæ wy³¹cznie 
w czasie, gdy mog¹ one bezpiecznie opuœciæ kryjówkê i znaleŸæ sobie inn¹. 
Najodpowiedniejszym terminem do przeprowadzenia takich prac przygotowawczych jest 
póŸne lato i wczesna jesieñ (sierpieñ-wrzesieñ) poniewa¿ wszelkie œlady œwiadcz¹ce 
o wykorzystywaniu schronienia przez nietoperze s¹ œwie¿e i dobrze widoczne. Poza tym 
m³ode nietoperze s¹ ju¿ samodzielne i maj¹ jeszcze szansê przed zim¹ znaleŸæ nowe 
schronienie. Jeœli przeprowadzenie prac w tym terminie by³o niemo¿liwe, mo¿na je ew. 
zrealizowaæ tak¿e pod koniec marca lub w pierwszych dniach kwietnia, jednak dopiero po 
ust¹pieniu mrozów. W tym czasie nale¿y tak¿e zabezpieczyæ (w sposób pozwalaj¹cy na wylot 
nietoperzy, lecz uniemo¿liwiaj¹cy ich powrót) schronienia nietoperzy wykryte podczas 
zabezpieczania zimowego (i obowi¹zkowo pozostawione niezamkniête). Ostateczne zatkanie 
takich wstêpnie zabezpieczonych schronieñ nietoperzy mo¿e nast¹piæ dopiero po upewnieniu 
siê, ¿e wszystkie nietoperze je ju¿ opuœci³y, tak¿e po rozpoczêciu siê okresu lêgowego ptaków 
(w tych wstêpnie zabezpieczonych miejscach ptaki nie mog³y za³o¿yæ gniazd).

IV.2.2. Wstêpne zabezpieczanie schronieñ  
nietoperzy
W wypadku stwierdzenia obecnoœci nieto-

perzy w szczelinach i innych otworach budynków, 
przed ich zamkniêciem w ramach prac zabezpie-
czaj¹cym lub modernizacyjnych konieczne jest 
doprowadzenie do opuszczenia tych schronieñ 
przez nietoperze. W tym celu na otworach 
wlotowych instaluje siê specjalne zapadki, rêkawy 
lub siatki, umo¿liwiaj¹ce wyjœcie, a nie 
pozwalaj¹ce na powrót do schronienia (fot. 9). 
Mo¿na stosowaæ ró¿ne rodzaje rozwi¹zañ 
technicznych  uzale¿nionych od liczby, wielkoœci 
i lokalizacji zabezpieczanych otworów, gatunku 
nietoperzy, terminu wykonywania prac itp. 
Ostateczn¹ decyzjê o wyborze metody musi 
podj¹æ chiropterolog. Jedn¹ ze sprawdzonych 
metod, zdaj¹cych egzamin w wiêkszoœci 
przypadków, jest przykrycie otworu doœæ sztywn¹, 
elastyczn¹, plastikow¹ siatk¹, przymocowan¹ do 
œciany od góry i z boków, lecz z pozostawieniem 
wolnego brzegu dolnego, zwisaj¹cego kilka 
centymetrów poni¿ej podstawy otworu, napiêtego 

Fot. 9. Siatka uniemo¿liwiaj¹ca powrót 
nietoperzy do schronienia (RS)
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w taki sposób, aby nietoperz próbuj¹cy wydostaæ siê z kryjówki ³atwo móg³ go odgi¹æ, lecz by 
zaraz wraca³ do pierwotnej pozycji, uniemo¿liwiaj¹c zwierzêciu powrót. Pomocne mo¿e byæ 
przyklejenie do œciany przy wolnym brzegu siatki paska folii o d³ugoœci ok. 20 cm, 
wchodz¹cego na 2-3 cm do otworu. Wychodz¹ce nietoperze mog¹ po niej ³atwo zsuwaæ siê 
pod siatkê, a wracaj¹ce nie mog¹ siê po niej wspi¹æ z powrotem. Taka siatka zabezpiecza 
schronienie tak¿e przed ptakami, a po opuszczeniu kryjówki przez wszystkie nietoperze 
wystarczy przymocowaæ dolny brzeg do œciany, by zamieniæ zabezpieczenie wstêpne 
w docelowe. 

IV.2.3. Metody zamykania otworów
Zabezpieczanie wszystkich otworów wymaga skoordynowanej pracy wykwalifikowanego 

ornitologa lub chiropterologa (zwykle obu) oraz zespo³u pracowników wysokoœciowych. 
Liczba osób potrzebnych do zrealizowania prac zabezpieczaj¹cych zale¿y przede wszystkim 
od trzech czynników:  wielkoœci budynku, liczby miejsc nadaj¹cych siê do za³o¿enia gniazda 
przez ptaki i potencjalnych schronieñ nietoperzy, a tak¿e czasu, w jakim trzeba wykonaæ to 
zadanie. Z doœwiadczeñ PTOP „Salamandra” z Poznania wynika, ¿e na zabezpieczenie 
jednego œredniej wielkoœci bloku (budynek czteropiêtrowy z oœmioma klatkami schodowymi) 
potrzeba oko³o 5 dni pracy dwóch pracowników wysokoœciowych. Jednak do zabezpieczenia 
bloku z wielkiej p³yty, w którym ¿adne szczeliny dylatacyjne nie s¹ uszczelnione lepikiem lub 
smo³¹, mo¿e byæ potrzebne nawet kilkukrotnie wiêcej roboczodni.

Szczeliny w budynkach mo¿na zabezpieczaæ na wiele sposobów, byle uniemo¿liwia³y 
wejœcie ptakom i nietoperzom. Zupe³nie nieskutecznym sposobem jest zatykanie szczelin 
piank¹ uszczelniaj¹c¹. Jest to materia³ zbyt miêkki i ³atwy do kruszenia. Ptaki (zw³aszcza 
wróble i kawki) w krótkim czasie „wykuwaj¹” w nim szczeliny. Mo¿na wykorzystywaæ piankê, 
ale po zatkaniu szczeliny, zewnêtrzn¹ warstwê nale¿y dodatkowo zabezpieczyæ zapraw¹ lub 
klejem murarskim (rys. 1). Nie powinno siê jednak stosowaæ zbyt cienkiej warstwy zaprawy 
lub kleju (poni¿ej 1 cm) poniewa¿ ptaki (zw³aszcza kawki) potrafi¹ j¹ wówczas przebiæ 
i dostaæ siê do miêkkiej pianki. Mo¿na równie¿ zatykaæ szczeliny sam¹ zapraw¹ lub klejem 

siatka zabezpieczaj¹ca

ko³ki mocuj¹ce siatkê 
do œciany

klej murarski

pianka uszczelniaj¹ca

Widok od przodu Przekrój boczny

Rys. 1. Schematy ró¿nych typów zabezpieczeñ szczelin w œcianach budynków
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bez u¿ycia pianki. Drugim polecanym sposobem zabezpieczania szczelin jest przykrywanie 
ich siatk¹ drucian¹, lub ew. mocn¹ siatk¹ plastikow¹ (rys. 1). Siatka przymocowywana jest do 
œciany przy pomocy ko³ków rozporowych. Ten sposób doskonale sprawdza siê przy d³ugich 
w¹skich szczelinach, np. dylatacjach miêdzy p³ytami.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e poprzez odpowiedni dobór terminu prac dociepleniowych, mo¿na 
unikn¹æ koniecznoœci wczeœniejszego zabezpieczania otworów, lub ograniczyæ je do 
wstêpnego zabezpieczenia miejsc schronienia nietoperzy. Gdy planuje siê modernizacjê 
wielu budynków w krótkim okresie, i prace musz¹ byæ prowadzone przez ca³y sezon, warto 
wybraæ budynki o szczególnie du¿ej liczbie szczelin, trudne do skutecznego zabezpieczenia, 
i w nich prace remontowe zaplanowaæ na koniec lata i jesieñ.

IV.3. W TRAKCIE OCIEPLANIA
Podczas prac remontowych mo¿na wyró¿niæ dwie grupy dzia³añ zwi¹zane z ochron¹ 

ptaków i nietoperzy. Pierwsza dotyczy bie¿¹cego zapobiegania zabijaniu zwierz¹t, a druga ma 
zapewniæ im schronienia zastêpcze po zakoñczeniu prac.

IV.3.1. Nadzór nad remontem
Nawet najbardziej doœwiadczony zespó³ nie jest w stanie zagwarantowaæ, ¿e wykryje 

wszystkie stanowiska nietoperzy w budynku, który ma byæ ocieplany, ani ¿e uda mu siê 
odnaleŸæ i skutecznie zabezpieczyæ wszelkie mo¿liwe miejsca gniazdowania ptaków. Zawsze 
mo¿e siê okazaæ, ¿e pojedyncze ptaki czy nietoperze „przechytrzy³y” cz³owieka i znalaz³y lub 
wyskuba³y dla siebie odpowiednie schronienie. Skutecznoœæ zabezpieczenia na poziomie 
95% nale¿y uznaæ za bardzo dobr¹. St¹d ornitolodzy i chiropterolodzy powinni prowadziæ 
nadzór nad pracami termoizolacyjnymi, s³u¿¹c rad¹ i pomoc¹ ekipie remontowej.

Fot. 10. Pracownicy wysokoœciowi podczas zabezpieczania szczelin na budynku (ABa)
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Przede wszystkim nale¿y poinstruowaæ pracowników prowadz¹cych remont, z jakimi 
przypadkami mog¹ mieæ do czynienia w danym budynku i jak nale¿y postêpowaæ, w razie ich 
zaistnienia. Powinien byæ zapewniony sta³y kontakt telefoniczny z przyrodnikami, którzy 
podejm¹ interwencjê w razie odnalezienia zwierz¹t.

Bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do prac powinna byæ przeprowadzona ponowna 
kontrola ornitologiczna (jeœli prace s¹ prowadzone w okresie lêgowym) oraz wspomniane 
wy¿ej szczegó³owe poszukiwanie schronieñ nietoperzy. W przypadku odnalezienia zajêtych 
przez zwierzêta schronieñ, nale¿y je oznakowaæ. Dalsze postêpowanie powinno byæ 
uzale¿nione od sytuacji i w razie potrzeby uzgodnione z organami ochrony przyrody.

W razie odnalezienia pojedynczych gniazd ptasich czy miejsc obecnoœci nietoperzy, 
nale¿y postaraæ siê tak zaplanowaæ kolejnoœæ prac przy takim bloku, aby miejsce to by³o 
docieplane dopiero po opuszczeniu go przez zwierzêta. W przypadku ptaków ornitolodzy 
powinni zabezpieczyæ miejsce natychmiast po wylocie z niego m³odych, by nie dopuœciæ do 
ponownego z³o¿enia jaj (wiele ptaków wyprowadza 2, a nawet 3 lêgi w ci¹gu roku). Jeœli 
odk³adanie prac w danym miejscu jest niemo¿liwe, w przypadku niektórych gatunków  
zw³aszcza zimowisk czy kolonii rozrodczych nietoperzy mo¿liwe jest przeprowadzenie 
remontu z pozostawieniem wylotów ze schronienia (sposób przeprowadzenia takich prac 
nale¿y skonsultowaæ z odpowiednim specjalist¹). Taki niewielki pozostawiony otwór mo¿e 
byæ zabezpieczony lub zlikwidowany w póŸniejszym czasie, po opuszczeniu go przez 
zwierzêta. Czynne usuwanie ptaków czy nietoperzy ze schronienia powinno byæ traktowane 
jako ostatecznoœæ i wymaga ka¿dorazowej konsultacji i zezwolenia Ministra Œrodowiska.

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ju¿ podczas remontu spod zdejmowanego parapetu, obicia czy p³atu 
tynku wypadn¹ przeoczone nietoperze lub nielotne pisklêta. Nale¿y wówczas natychmiast 
przerwaæ prace i wezwaæ przyrodników, którzy udziel¹ zwierzêtom odpowiedniej pomocy,  
np. przenosz¹c je do odpowiedniego oœrodka rehabilitacji zwierz¹t lub zapewniaj¹c 
alternatywne zimowisko.

IV.3.2. Zapewnienie schronieñ
Jak zaznaczono wczeœniej, zapobie¿enie bezpoœredniemu zabijaniu zwierz¹t jest 

niewystarczaj¹ce. Aby remont nie spowodowa³ znacz¹cej szkody przyrodniczej, nale¿y 
zwierzêtom zapewniæ istnienie odpowiedniej iloœci w³aœciwych schronieñ. Jeœli nie ma 
mo¿liwoœci pozostawienia schronieñ istniej¹cych, nale¿y utworzyæ schronienia alternatywne,  
równowa¿¹ce ubytek takich miejsc w wyniku remontu. Dotyczy to przede wszystkim 
niektórych nietoperzy oraz trzech gatunków ptaków, dla których taki ubytek stanowi powa¿ne 
zagro¿enie wp³ywaj¹ce na spadek ich liczebnoœci  -  wróbli, jerzyków i pustu³ek. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e liczba tych alternatywnych schronieñ powinna w pe³ni równowa¿yæ 
stratê, z uwzglêdnieniem ew. rekompensaty za szkody poniesione przez populacje tych 
gatunków w czasie remontu. Przy czym to zrównowa¿enie strat nale¿y rozpatrywaæ w skali 
lokalnej (np. osiedla, ew. dzielnicy), a nie pojedynczego budynku, na którym czasami mo¿e nie 
byæ mo¿liwoœci zamieszczenia odpowiedniej liczby skrzynek. Pamiêtaæ nale¿y o tym, ¿e 
z regu³y nie wszystkie skrzynki s¹ zajmowane przez ptaki i nietoperze, wiêc ich liczbê trzeba 
zwiêkszyæ  w zale¿noœci od gatunku i warunków lokalnych  o 50-200% w stosunku do liczby 
par ptaków gniazduj¹cych na budynku lub miejsc wykorzystywanych przez nietoperze, przed 
jego remontem. Dobór skrzynek i ich lokalizacja musi byæ zawsze uzgodniona z ornitologiem
 i chiropterologiem.

IV.3.2.1. Zachowanie schronieñ istniej¹cych
Czasami mo¿liwe jest pozostawienie kilku szczelin i otworów wykorzystywanych do tej 

pory przez zwierzêta. Jest to szczególnie korzystne w przypadku nietoperzy, które s¹ bardzo 
przywi¹zane do swoich schronieñ. Jest to te¿ czêsto rozwi¹zanie najprostsze z technicznego 
punktu widzenia. Oczywiœcie nie mo¿e to wp³ywaæ negatywnie na efekt docieplania 
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i trwa³oœæ budynku. Jeœli po wykonaniu oceny technicznej uznano, ¿e mo¿liwe jest dalsze 
wykorzystywanie prze zwierzêta zajmowanych wczeœniej szczelin, trzeba zagwarantowaæ 
nietoperzom lub ptakom ³atwy dostêp do nich, poprzez pozostawienie odpowiednio 
zabezpieczonego otworu w izolacji termicznej. Szczegó³owe rozwi¹zania trzeba dostosowaæ 
do konkretnego przypadku, w uzgodnieniu z przyrodnikiem nadzoruj¹cym prace.

IV.3.2.2. Skrzynki dla jerzyków
Skrzynki dla jerzyków powinny byæ wieszane na wysokoœci co najmniej 10 m, choæ 

czasami zdarza siê, ¿e ptaki te gniazduj¹ na ni¿szych budynkach. Nale¿y je jednak umieszczaæ 
zawsze w mo¿liwie najwy¿szym miejscu budynku. Pamiêtaæ trzeba o tym, by dolny skraj 
otworu wlotowego zlokalizowany by³ na wysokoœci pod³ogi skrzynki - ten typ schronieñ 
chêtniej zajmowany jest przez te ptaki (rys. 2). Skrzynki dla jerzyków mo¿na wieszaæ 
szeregowo po kilkanaœcie sztuk w niewielkich odleg³oœciach od siebie (co 0,5-1m). Skrzynki 
powinny byæ mocowane do œciany za poœrednictwem metalowych uchwytów i przy pomocy 
ko³ków rozporowych. Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa nale¿y je wieszaæ w ten sposób, by pod 
nimi nie znajdowa³ siê chodnik lub trawnik lecz np. zadaszone wejœcie do klatki schodowej.

IV.3.2.3. Skrzynki dla wróbli
Wróble s¹ ptakami doœæ ma³o wybrednymi jeœli chodzi o miejsce gniazdowania. Czêsto np. 

zajmuj¹ zbyt nisko powieszone skrzynki dla jerzyków lub skrzynki dla szpaków. Najlepszym 
rozwi¹zaniem dla tych ptaków jest jednak zamontowanie na bloku specjalnych skrzynek 
podocieplinowych, przeznaczonych specjalnie dla tego gatunku (patrz punkt IV.3.2.5.). 

Dla ptaków tych mo¿na tak¿e wieszaæ na drzewach tradycyjne skrzynki lêgowe (rys. 3). 

16 cm

16 cm

35 cm

6 cm

4 cm

Rys. 2. Schemat skrzynki lêgowej dla jerzyków (dwa rozwi¹zania)

Rys. 3. Schemat skrzynki lêgowej dla wróblaków (wg Soko³owskiego)
(wymiary skrzynek dla ró¿nych gatunków podano w tabeli na stronie 24)
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Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e w pobli¿u 
siedzib ludzkich skrzynki takie s¹ szczególnie 
nara¿one na akty wandalizmu. By nie sta³y siê 
one pu³apk¹ dla ptaków i nie zosta³y 
zniszczone, konieczne jest wieszanie ich na 
wysokoœci co najmniej 6 m, najlepiej na pniach 
drzew pozbawionych ga³êzi (by utrudniæ 
dostêp do skrzynki osobom niepowo³anym). 
Skrzynki dla wróbli powinny byæ wieszane w 
odstêpach co najmniej 3-4 m (w przypadku 
skrzynek wieszanych na blokach) lub 10-20 m 
(skrzynki nadrzewne).

IV.3.2.4. Skrzynki dla pustu³ki
Podobnie jak w przypadku jerzyków, skrzynki dla pustu³ek powinny byæ wieszane na 

wysokoœci co najmniej 10 m. Ptaki te najchêtniej gniazduj¹ na wysokich, co najmniej 
dziesiêciopiêtrowych budynkach. Skrzynki mog¹ byæ mocowane do muru na dwa sposoby za 
pomoc¹ metalowych uchwytów przymocowanych do tylnej œcianki, albo œrubami 
przechodz¹cymi bezpoœrednio przez tyln¹ œciankê. Zastosowanie metalowych uchwytów 
u³atwia pracê osobie mocuj¹cej skrzynkê. Pamiêtaæ nale¿y o tym, by skrzynka zosta³a 
powieszona w odleg³oœci co najmniej 0,5 m poni¿ej górnej krawêdzi œciany bloku.  Wnêtrza 
skrzynek dla pustu³ki nale¿y wysypaæ trocinami wymieszanymi ze ¿wirem, gdy¿ ptaki te same 
nie przynosz¹ materia³u wyœcie³aj¹cego gniazdo. Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa nale¿y je 
wieszaæ nad zadaszonymi klatkami schodowymi.

IV.3.2.5. Skrzynki podocieplinowe
Jak pokaza³y doœwiadczenia niemieckie, w przypadku nietoperzy dobre rezultaty daje 

monta¿ ró¿nych modeli skrzynek wmontowanych w warstwê ociepliny. Najczeœciej stosuje siê 
p³askie, drewniane skrzynki, nak³adane na œcianê (fot. 11). Skrzynka nie musi mieæ tylnej 
œcianki (jej funkcjê pe³ni œciana budynku). Wa¿ne jest te¿ aby otwór wlotowy znajdowa³ siê 
w dolnej czêœci, tak aby zwierzêta mog³y wspinaæ siê do góry ju¿ w œrodku budki, a tak¿e by 
mog³y przez niego wysypywaæ siê odchody nietoperzy. Drewno u¿yte do jej budowy powinno 
byæ „surowe” lub zaimpregnowane nietoksycznym dla ssaków preparatem. Skrzynkê nale¿y 
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Rys. 4. Schemat skrzynki lêgowej 
dla pustu³ki
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Rozmiary skrzynek lêgowych 
(poza pustu³ka i jerzykiem s¹ to skrzynki typu Soko³owskiego - schemat na stronie 23)



zamontowaæ w taki sposób, aby zwierzêta mog³y do niej dotrzeæ przez otwór w materiale 
ocieplaj¹cym. Wewnêtrzna powierzchnia przedniej œcianki powinna byæ nieco chropowata 
(by u³atwiæ nietoperzom wspinanie) i oddalona o 3,5-5 cm od œciany budynku. Odleg³oœæ ta 
jest uzale¿niona od gruboœci ociepliny oraz gatunku nietoperzy, dla których skrzynka jest 
przeznaczona. Skrzynki te mog¹ byæ ró¿nej wielkoœci, aby umo¿liwiæ zwierzêtom 
wykorzystywanie miejsc o ró¿nych warunkach mikroklimatycznych. Ich lokalizacja musi byæ 
uzgodniona z chiropterologiem. Wskazane jest montowanie ich na œcianach 
nas³onecznionych (np. po³udniowo-zachodnich), ale nie jest to konieczne. Poniewa¿ 
nietoperze - zw³aszcza borowce - mog¹ byæ nieco ha³aœliwe, nale¿y unikaæ montowania 
przeznaczonych dla nich skrzynek na œcianach przylegaj¹cych do pokoi mieszkalnych.

 By zapobiec drastycznemu spadkowi liczebnoœci niektórych gatunków ptaków, w krajach 
Europy Zachodniej równie¿ dla nich stosuje siê coraz powszechniej specjalne drewniane 
skrzynki podocieplinowe oraz wiele typów skrzynek trocinobetonowych. Rozwi¹zania takie 
powinny byæ powszechnie stosowane tak¿e w naszym kraju. Wzory takich skrzynek lêgowych 
mo¿na znaleŸæ m.in. na stronach internetowych: 

-

Pamiêtaæ nale¿y o tym, ¿e monta¿ skrzynek podocieplinowych mo¿e wi¹zaæ siê 
z powstawaniem mostków termicznych (gorszej izolacji cieplej w miejscu,  gdzie znajduje siê 
skrzynka). Z tego wzglêdu skrzynki nale¿y wieszaæ na œcianach nieistotnych dla 
mieszkañców, najlepiej  na œcianach stropodachów lub klatek schodowych.

www.ehlert-partner.de/Nistkast_Einbau.html,
- www.tierundnatur.de/nisthilf.htm,
- www.mauersegler.klausroggel.de/mauersegler/nistkastplan.htm,
- www.landkreis-doebeln.com/broschueren/baufibel/rot/artenschutz.html.

Fot. 11. Skrzynka podocieplinowa dla nietoperzy (RS)
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IV.3.2.6. Ogólne zasady stosowania skrzynek
Wymiary i konstrukcja skrzynek powinny byæ zgodne ze schematami podanymi 

w niniejszym folderze, wa¿na jest zw³aszcza odleg³oœæ miêdzy otworem wlotowym, a dnem 
skrzynki (g³êbokoœæ skrzynki). Ptaki gniazduj¹ce w skrzynkach zbyt p³ytkich nara¿one s¹ na 
ataki drapie¿ników:  kotów, kun i srok. Jedynie w skrzynkach dla jerzyków i nietoperzy wa¿ne 
jest, by otwór wlotowy znajdowa³ siê w dolnej czêœci przedniej œcianki. 

Skrzynki musz¹ byæ powieszone na odpowiedniej wysokoœci, zró¿nicowanej 
w zale¿noœci od gatunku ptaka, dla którego s¹ przeznaczone. 

Skrzynki musz¹ byæ mocno i szczelnie zbite, aby zapewnia³y izolacjê ciepln¹
i zabezpiecza³y wnêtrze przed wod¹ opadow¹. Nie mog¹ byæ tak¿e wykonane ze zbyt 
cienkich desek (o gruboœci mniejszej ni¿ 1 cm).

Nie nale¿y wieszaæ tzw. skrzynek pó³otwartych dla pliszek siwych i mucho³ówek szarych, 
z szerokim otworem wlotowym. Ptakom tym z regu³y nie brakuje miejsc do gniazdowania, 
a lêgi z³o¿one w takich skrzynkach bardzo czêsto niszczone s¹ przez sroki, wrony siwe i sójki 
(zasada ta nie dotyczy du¿ych, pó³otwartych skrzynek dla pustu³ek).

IV.4. ZAPEWNIENIE TRWA£OŒCI SKUTKÓW
Opisane wy¿ej dzia³ania nie maj¹ za zadanie odsun¹æ w czasie o kilka lat negatywnych 

skutków remontu, lecz powinny mieæ efekty mo¿liwie d³ugotrwa³e. Zgodnie z omówionymi 
wczeœniej przepisami, inwestor przed 30 lat odpowiada za skutki powodowanych szkód w 
œrodowisku - mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e przynajmniej przez taki czas nale¿a³oby zapewniæ 
funkcjonalnoœæ zastosowanych rozwi¹zañ. Nie wymaga to wielkiego nak³adu pracy 
i œrodków.

Skrzynki lêgowe dla ptaków nale¿y corocznie (najlepiej w okresie paŸdziernik-listopad) 
kontrolowaæ i usuwaæ z nich stare gniazda. Przy tej okazji nale¿y naprawiæ ewentualne 
uszkodzenia skrzynek, a jeœli to jest konieczne  wymieniæ je na nowe. Nie dotyczy to 
wiêkszoœci typów skrzynek podocieplinowych, które s¹ trwalsze i zwykle maj¹ konstrukcjê 
zapewniaj¹c¹ samooczyszczanie.

Dla sprawdzenia skutecznoœci podjêtych œrodków naprawczych i kompensacyjnych, 
nale¿y przeprowadziæ monitoring ich skutków. Powinien on obj¹æ co najmniej 3-krotn¹ 
kontrolê zajêcia zamontowanych skrzynek - w pierwszym, trzecim i pi¹tym sezonie po 
remoncie. Wyniki tego monitoringu mog¹ nie tylko wskazaæ na koniecznoœæ dokonania 
korekty  wykopanych dzia³añ (np. zmiany lokalizacji skrzynek), ale dostarcz¹ danych 
umo¿liwiaj¹cych stosowanie w przysz³oœci coraz lepszych i  skuteczniejszych rozwi¹zañ.
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V. Gdzie uzyskaæ pomoc?

Obecnie w Polsce dwie organizacje przyrodnicze maj¹ ekspertów i doœwiadczenie przy 
planowaniu, realizacji i nadzorze dzia³añ zwi¹zanych z docieplaniem budynków zgodnie  
z zasadami ochrony przyrody oraz monitorowaniu ich skutków. S¹ to:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznañ
www.salamandra.org.pl, biuro@salamandra.org.pl
tel./fax: 061 662 86 06
(Zakres dzia³añ w odniesieniu do ptaków i nietoperzy: badanie zajêcia budynków przez 
zwierzêta, projektowanie œrodków zapobiegawczych i naprawczych, tymczasowe i trwa³e 
zabezpieczanie otworów - w tym prace alpinistyczne, nadzór nad pracami remontowymi, 
wykonawstwo skrzynek, dzia³ania interwencyjne, monitoring skutków, czyszczenie, naprawa 
i wymiana skrzynek, szkolenia).

Polskie Towarzystwo Przyjació³ Przyrody „pro Natura”
ul. Podwale 75;  50-449 Wroc³aw
www.eko.org.pl/pronatura, pronatura@pronatura.org.pl                                   
tel./fax: 071 343 09 58
(Zakres dzia³añ: jak wy¿ej - w odniesieniu do nietoperzy)

Pomoc i poradê mo¿na uzyskaæ tak¿e w innych pozarz¹dowych organizacjach 
przyrodniczych - w szczególnoœci ornitologicznych lub zajmuj¹cych siê ochron¹ nietoperzy. 
Ogólnopolska baza organizacji ekologicznych, wraz z ich adresami i opisem prowadzonych 
dzia³añ, znajduje siê w Internecie pod adresem: http://rpiop.e-surf.pl.

Adresy wojewódzkich konserwatorów przyrody mo¿na znaleŸæ w Internecie pod adresem:  
http://www.salamandra.org.pl/cites/adresy.php#5.
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