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1. Cel wykonania ekspertyzy. 

Ekspertyzę dotyczącą występowania gatunków chronionych: ptaków i nietoperzy, 

w obrębie budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, 

przy ul. Kołowej 3 w Krakowie, przeprowadzono w związku z planowaną termomodernizacją 

elewacji tego budynku. Rozpoczęcie prac dociepleniowych budynku planowane jest na 

przełom września/października 2020 r., tj. poza okresem lęgowym większości gatunków 

ptaków.   

 

2. Metodyka obserwacji. 

Kontrolę budynku przy ul. Kołowej 3 w Krakowie przeprowadzono w dniu 04.08.2020 r. 

W celu oceny zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze dokładnie zlustrowano budynek z 

zewnątrz, zwracając uwagę na wszelkie nisze, dziury i szczeliny w ścianach, wokół okien oraz 

na łączeniu dachów ze ścianami zewnętrznymi budynku i przy rurach spustowych. Kontrolę 

prowadzono z użyciem jasnej lornetki HD o powiększeniu 8x32. Dokumentację fotograficzną 

wykonano aparatem kompaktowym oraz lustrzanką cyfrową z teleobiektywem 100-400mm. 

Kontrolę dostępnych szczelin wentylacyjnych wykonano videoendoskopem 3D. 

Wykonano także kontrolę kominów wentylacyjnych na dachu oraz nadbudówki dachu.  

 

 
Fot. 1. Widok na ścianę zachodnią (W) budynku przy ul. Kołowej 3. (fot. M. Mydłowski) 
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Fot. 2. Widok na ścianę północną (N) i ścianę wschodnią (E) budynku przy ul. Kołowej 3. (fot. M. Mydłowski) 

 

 
Fot. 3. Widok na ścianę południową (S) i ścianę wschodnią (E) budynku przy ul. Kołowej 3. (fot. M. Mydłowski) 
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Fot. 4. Widok na ścianę północną (N) nadbudówki dachu. (fot. M. Mydłowski) 

 

 
Fot. 5. Widok na ścianę zachodnią (W) i południową (S) nadbudówki dachu. (fot. M. Mydłowski) 
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Fot. 6. Widok na ścianę wschodnią (E) nadbudówki dachu. (fot. M. Mydłowski) 

 

3. Wyniki. 

3.1. Nadbudówka dachu i kominy wentylacyjne na dachu. 

Nadbudówka dachu jest stosunkowo niska – wysokości ok. 2 m. W obrębie 

nadbudówki, w tym pod pokryciem dachowym, nie stwierdzono szczelin, w których mogłyby 

gniazdować ptaki lub mogłyby bytować nietoperze. Wewnątrz nadbudówki znajduje się duże 

pomieszczenie z mechanizmem elektrycznym systemu wentylacji budynku oraz jedno 

mniejsze, puste pomieszczenie (magazyn) – pomieszczenia te dostępne są od wewnątrz 

budynku. We wnętrzu nadbudówki nie stwierdzono odchodów nietoperzy. Nie stwierdzono 

tu także aktualnego gniazdowania ptaków, jednakże w przeszłości mogło tu dochodzić do 

incydentalnego gniazdowania gołębi miejskich (Columba livia forma urbana), gdyż przez 

wąską szczelinę uchylonego okna gołębie dostawały się do środka głównego pomieszczenia. 

Wewnątrz nadbudówki znaleziono 8 szt. szkieletów dorosłych gołębi miejskich oraz jedną 

platformę z odchodów gołębi, na której mogło dochodzić do gniazdowania.  

Pewne gniazdowanie gołębi miejskich stwierdzono natomiast wewnątrz jednego  

z przewodów wentylacyjnych (wlot po wschodniej stronie nadbudówki), pozbawionego 

kratki zabezpieczającej. Stwierdzono tu nagromadzenie odchodów gołębi oraz jednego 

opierzonego młodego gołębia. Na dachu budynku obserwowano natomiast 6 os. dorosłych 

gołębi miejskich.  

Kontrola kilku szybów w kominach wentylacyjnych wykazała brak ich zasiedlenia przez 

kawki (Corvus monedula).  
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Fot. 7. Główne pomieszczenie nadbudówki, z mechanizmem elektrycznym systemu wentylacji budynku. (fot. M. 

Mydłowski) 

Fot. 8. Wąska szczelina okna, przez który do wnętrza nadbudówki dostawały się gołębie miejskie. (fot. M. 

Mydłowski) 
 

   
Fot. 9. Szkielety dorosłych gołębi miejskich (2 z 8 szt.), które stwierdzono wewnątrz nadbudówki. (fot. M. 

Mydłowski) 

Fot. 10. Platforma z odchodów gołębi, na półce nad wejściem do nadbudówki z wnętrza budynku głównego. 

(fot. M. Mydłowski) 

   
Fot. 11, 12. Jedyny otwór wentylacyjny w nadbudówce, który jest pozbawiony kratki ochronnej. We wnętrzu 

gniazdują gołębie miejskie. (fot. M. Mydłowski) 
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Fot. 13, 14. Szyby skontrolowanych kominów wentylacyjnych są niezasiedlone przez kawki. (fot. M. Mydłowski) 

 

3.2. Ściany zewnętrzne budynku głównego. 

Budynek główny ma wysokość (w najwyższym punkcie) 16 m. Ściany budynku są 

otynkowane, przy czym nie stwierdzono pęknięć i szczelin w tynku, poza niewielkim 

fragmentem odpadniętego tynku w lewem górnym narożniku wschodniej ściany budynku. 

Brak szczelin dylatacyjnych. 

W obrębie północnej, szczytowej ściany budynku stwierdzono: 

⎯ 7 otworów wentylacyjnych, zabezpieczonych metalowymi kratkami. Otwory te 

usytuowane są tuż poniżej dachu – są to otwory wentylujące przestrzeń poddachową 

budynku (stropodach). Kratki uniemożliwiają przedostawanie się ptaków i nietoperzy do 

przestrzeni stropodachu; 

⎯ 1 szczelinę pod parapetem okna na 3 piętrze (12,6 m wys.). Pod szczeliną stwierdzono 

odchody jerzyków (Apus apus), jednakże kontrola szczeliny videoendoskopem wykazała 

brak śladów gniazdowania jerzyków w szczelinie. Nie stwierdzono tu także odchodów 

nietoperzy; 

⎯ 2 otwory wentylacyjne w ścianie na wys. ok. 6 m, zabezpieczonych metalowymi kratkami; 

⎯ 6 szczelinowych otworów wentylacyjnych pod parapetami okien na 1 piętrze (5,4 m wys.). 

Otwory te zabezpieczone były metalowymi siatkami, które są uszkodzone – w siatkach 

tych są dziury, umożliwiające gniazdowanie ptaków wewnątrz szczelin wentylacyjnych. W 

dwóch otworach stwierdzono gniazda jerzyków, w tym w jednym otworze w trakcie 

kontroli przebywał jeszcze 1 os. młodociany, gotowy do wylotu z gniazda. W gniazdach 

jerzyków stwierdzono poczwarki kurcinki (Crataerina pallida), która jest ektopasożytem 

jerzyków – dowodzi to, że szczeliny te zasiedlane są przez jerzyki już od wielu lat. W 

jednym otworze stwierdzono pozostałość gniazda, prawdopodobnie należącego do 

kopciuszka (Phoenicurus ochruros) – gatunek ten gniazduje w tego typu szczelinach, a w 

obrębie podwórza stwierdzono 1 osobnika kopciuszka (samica lub osobnik młodociany);  

⎯ 8 szczelinowych otworów wentylacyjnych pod parapetami okien na parterze (1,8 m wys.). 

Otwory te zabezpieczone były metalowymi siatkami, które są uszkodzone – w siatkach 

tych są dziury, umożliwiające gniazdowanie ptaków wewnątrz szczelin wentylacyjnych. 

Wewnątrz dwóch szczelin stwierdzono jedynie pozostałości roślinnego materiału 
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budulcowego po gniazdach, najprawdopodobniej kopciuszka. Szczeliny te usytuowane są 

zbyt nisko, żeby gniazdowały w nich jerzyki.  
 

   
Fot. 15, 16. Otwory wentylacyjne stropodachu, zabezpieczone metalowymi kratkami. (fot. M. Mydłowski) 
 

   
Fot. 17. Szczelina pod parapetem okna, na wysokości 12,6 m. Widoczne pojedyncze odchody jerzyków, mogą świadczyć o 

czasowym przebywaniu jerzyków w szczelinie (np. nocowaniu ptaków dorosłych). W obrębie szczeliny nie stwierdzono 

śladów gniazdowania. (fot. M. Mydłowski) 

Fot. 18. Szczeliny wentylacyjne pod oknami na parterze (8 szt.) i 1 piętrze (6 szt.) Szczeliny, w których stwierdzono 

gniazdowanie jerzyków zaznaczono skrótem gatunkowym AA. (fot. M. Mydłowski) 
 

   
Fot. 19, 20. Szczelina wentylacyjna pod oknem na wys. 5,4 m, zasiedlona przez jerzyki. Na zdjęciu widoczny młody jerzyk, 

gotowy do opuszczenia gniazda. (fot. M. Mydłowski) 
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Fot. 21, 22. Szczelina wentylacyjna pod oknem na wys. 5,4 m, zasiedlona przez jerzyki. Badanie 

videoendoskopem wykazało, że w szczelinie obok młodego jerzyka, gotowego do opuszczenia gniazda, znajduje 

się 1 niezalężone jajo (fot. z lewej) oraz poczwarki krucinki  – ektopasożyta jerzyków (fot. z prawej, poczwarki 

zaznaczono strzałkami). (fot. M. Mydłowski) 
 

   

Fot. 23, 24. Szczątki gniazda, najprawdopodobniej kopciuszka, w jednej ze szczelin wentylacyjnych pod oknem 

na parterze. Kopciuszek (samica lub osobnik młodociany) obserwowany na parkingu, w pobliżu opisywanego 

budynku. (fot. M. Mydłowski) 

 

W obrębie południowej, szczytowej ściany budynku stwierdzono: 

⎯ 7 otworów wentylacyjnych, zabezpieczonych metalowymi kratkami. Otwory te 

usytuowane są tuż poniżej dachu – są to otwory wentylujące przestrzeń poddachową 

budynku (stropodach). Kratki uniemożliwiają przedostawanie się ptaków i nietoperzy do 

przestrzeni stropodachu. 
   

W obrębie wschodniej, tylnej ściany budynku stwierdzono: 

⎯ 21 szczelinowych otworów wentylacyjnych oraz 1 większy, prostokątny otwór 

wentylacyjny pod oknami na 3 piętrze – otwory te zabezpieczone są siatką, która w kilku 

miejscach jest uszkodzona, umożliwiając gniazdowanie jerzykom. Stwierdzono tu 2 

szczeliny, pomiędzy parapetem, a otworem wentylacyjnym, w obrębie których 

stwierdzono odchody jerzyków; 

⎯ 5 szczelinowych otworów wentylacyjnych oraz 8 większych, prostokątnych otworów 

wentylacyjnych pod oknami na 2 piętrze – otwory te zabezpieczone są siatką, która w 
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kilku miejscach jest uszkodzona, umożliwiając gniazdowanie jerzykom oraz szpakom 

(Sturnus vulgaris), a także sikorom: bogatkom (Parus major) i modraszkom (Cyanistes 

caeruleus), chociaż tych gatunków nie zaobserwowano z uwagi na zakończony przez nie 

okres lęgowy; 

⎯ 12 szczelinowych otworów wentylacyjnych oraz 3 większe, prostokątne otwory 

wentylacyjne pod oknami na 1 piętrze – otwory te zabezpieczone są siatką, która w kilku 

miejscach jest uszkodzona, umożliwiając gniazdowanie jerzykom. 
 

   

   

   
Fot. 25-30. Szczelinowe otwory wentylacyjne, z uszkodzoną siatką osłonową, są dogodnym miejscem 

gniazdowania dla jerzyków, a także takich gatunków jak: szpak, modraszka, bogatka. O fakcie tym świadczy 

widoczny materiał budulcowy gniazd (sznurki, fragmenty traw i łodyg bylin). (fot. M. Mydłowski) 
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Fot. 30-34. Szczeliny pomiędzy parapetami, a otworami wentylacyjnymi mogą być wystarczająco obszerne dla 

gniazdowania jerzyków. Odchody jerzyków oraz zabrudzenia krawędzi szczelin wskazują na stałe 

wykorzystywanie tych szczelin przez jerzyki. (fot. M. Mydłowski) 

 

W obrębie zachodniej, frontowej ściany budynku stwierdzono: 

⎯ 15 szczelinowych otworów wentylacyjnych pod oknami na 3 piętrze – otwory te 

zabezpieczone są siatką, która nie jest uszkodzona; 

⎯ 7 szczelinowych otworów wentylacyjnych pod oknami na 2 piętrze – otwory te 

zabezpieczone są siatką, która w kilku miejscach jest uszkodzona, umożliwiając 

gniazdowanie jerzykom, a także szpakom, o czym świadczy widoczny materiał budulcowy 

gniazd w 2 szczelinach; 

⎯ 9 szczelinowych otworów wentylacyjnych pod oknami na 1 piętrze – otwory te 

zabezpieczone są siatką, która w kilku miejscach jest uszkodzona, umożliwiając 

gniazdowanie szpakom, o czym świadczy widoczny materiał budulcowy gniazda w 1 

szczelinie; 

⎯ 8 szczelinowych otworów wentylacyjnych pod oknami na parterze – otwory te 

zabezpieczone są siatką, która nie jest uszkodzona. 
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Fot. 35-38. Szczelinowe otwory wentylacyjne, z uszkodzoną siatką osłonową, są dogodnym miejscem 

gniazdowania dla jerzyków, a także takich gatunków jak: szpak, o czym świadczy widoczny materiał budulcowy 

gniazd (sznurki, pióra, trawy). (fot. M. Mydłowski) 

 

3.3. Obróbka dachu – łączenie ścian zewnętrznych i dachu. 

Nie stwierdzono szczelin pomiędzy poszyciem dachowym, a gzymsem, które mogłyby 

być zasiedlone przez ptaki lub mogłyby stanowić schronienie dla nietoperzy. 

 

3.4. Wlot rur spustowych w gzyms dachu. 

W obrębie budynku znajdują się 4 rury spustowe, po jednej w każdym narożniku 

budynku (2 od strony wschodniej i 2 od strony zachodniej). Nie można wykluczyć możliwości 

gniazdowania jerzyków w obrębie dwóch szczelin przy rurach spustowych, jednej po stronie 

wschodniej, drugiej po stronie zachodniej budynku (fot. 39, 42).  
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Fot. 39-42. W obrębie wlotu rur spustowych w gzyms dachu mogą znajdować się głębsze szczeliny (fot. 39 i 42, 

zaznaczone strzałkami), w obrębie których mogą gniazdować jerzyki. W szczelinach takich gniazdują czasami 

także szpaki i wróble domowe i mazurki (Passer domesticus, P. montanus), jednak wtedy widoczny jest roślinny 

materiał budulcowy gniazda. (fot. M. Mydłowski) 

 

4. Wnioski dotyczące realizacji prac i ochrony gatunków zasiedlających budynek. 

Zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, przy 

ul. Kołowej 3, jest zasiedlony przez chronione gatunki ptaków.  

W obrębie szczelin wentylacyjnych stwierdzono pewne gniazdowanie jerzyków, gdyż 

obserwowano lęgi tego gatunku (młodego jerzyka oraz niezalężone jajo) oraz stwierdzono 

odchody jerzyków i poczwarki kurcinki (ektopasożyt jerzyków) w obrębie szczelin. Odchody 

jerzyków stwierdzono także w obrębie szczelin pod parapetami okien (elewacja wschodnia 

budynku). Możliwe, że jerzyki zasiedlają także szczeliny przy dwóch rurach spustowych. 

Łącznie w obrębie budynku możliwe jest gniazdowanie maksymalnie do 15 par jerzyków, a 

zapewne gniazduje ich tu mniej, gdyż część szczelinowych otworów wentylacyjnych 

zasiedlana jest przez inne gatunki ptaków (widoczne gniazda szpaków) lub może nie być 

zasiedlona wcale.  

W obrębie szczelin wentylacyjnych stwierdzono prawdopodobne gniazdowanie 

szpaków, gdyż w obrębie 4 szczelin widoczny jest materiał budulcowy gniazda, typowy dla 

tego gatunku. Jednakże kontrola budynku, wykonana w dniu 04.08.br., przypadała poza 
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okresem lęgowym szpaka, tj. po wyprowadzeniu lęgów przez ten gatunek. Możliwe jest 

gniazdowanie kilku par szpaka w obrębie budynku (maksymalnie do 4 par, a zapewne mniej). 

W obrębie szczelin wentylacyjnych możliwe jest gniazdowanie sikor: modraszki i 

bogatki. Gatunki te, będąc tak jak szpak typowymi dziuplakami wtórnymi, chętnie zasiedlają 

także wszelkie głębsze dziury w ścianach budynków, stąd otwory wentylacyjne z dziurawymi 

siatkami ochronnymi mogą być atrakcyjnym i dogodnym miejscem gniazdowania dla sikor. 

Możliwe jest gniazdowanie pojedynczych par obu gatunków. 

W obrębie niżej położonych szczelin wentylacyjnych (ściana północna) możliwe jest 

gniazdowanie kopciuszka. Gatunek ten zakłada swoje gniazda głównie w obrębie budynków,  

w głębszych dziurach i niszach, a szczelinowe otwory wentylacyjne są atrakcyjnym i 

dogodnym miejscem do gniazdowania dla kopciuszka (obs. własne). W otworach tych 

stwierdzono stary materiał budulcowy gniazda, najprawdopodobniej kopciuszka, a w pobliżu 

budynku obserwowano 1 osobnika kopciuszka (samica lub osobnik młodociany).  

W obrębie nadbudówki nad dachem, wewnątrz jednego z przewodów wentylacyjnych 

(wlot po wschodniej stronie nadbudówki), pozbawionego kratki zabezpieczającej, 

stwierdzono pewne gniazdowanie gołębia miejskiego. Stwierdzono tu nagromadzenie 

odchodów gołębi (platforma lęgowa) oraz jednego opierzonego młodego gołębia. Na dachu 

budynku obserwowano natomiast 6 os. dorosłych gołębi miejskich. 

Spośród ww. gatunków ptaków, jerzyk, szpak, bogatka, modraszka i kopciuszek 

podlegają ochronie gatunkowej ścisłej, natomiast gołąb miejski podlega ochronie 

gatunkowej częściowej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.  

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)).  

Uwaga! W stosunku do ww. gatunków chronionych obowiązują zakazy, określone  

w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 

ze zm.) oraz w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,  w tym 

zakaz niszczenia gniazd i zakaz niszczenia siedlisk. Zakazy te nie dotyczą gołębia miejskiego, z 

wyłączeniem miejsc gniazdowania w trakcie obecności piskląt w gnieździe. Planowana 

termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

Krakowie, przy ul. Kołowej 3, skutkować będzie likwidacją wykazanych miejsc gniazdowania 

ww. gatunków chronionych ptaków, a tym samym zniszczeniu ulegnie siedlisko lęgowe tych 

gatunków. 

Uwaga! W związku z powyższym, zgodnie z art. 56 ust. 2 ww. ustawy o ochronie 

przyrody, zachodzi konieczność uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Krakowie na odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków chronionych. 

Uwaga! Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych budynku Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, przy ul. Kołowej 3, planowane jest 

na drugą połowę września br. (przełom września/października br.), tj. poza okresem 

lęgowym jerzyka, kopciuszka, bogatki i modraszki. Jednakże w okresie tym mogą odbywać 

się jeszcze lęgi gołębia miejskiego (lęgi te mogą być wyprowadzane jeszcze w listopadzie, a 
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nawet w okresie zimowym). Dlatego zaleca się, aby prace w obrębie nadbudówki poprzedzić 

kontrolą specjalisty ornitologa, który zweryfikuje aktualne zasiedlenie przewodu 

wentylacyjnego, w którym znajduje się gniazdo gołębi.   

Uwaga! Jednocześnie zaleca się, ażeby przyrodnik skontrolował endoskopem 

szczelinowe otwory wentylacyjne i szczeliny pod parapetami, wskazane w pkt. 3 niniejszej 

ekspertyzy, przed ich likwidacją. Pomimo, że w skontrolowanych w dniu 94.08.br szczelinach 

nie stwierdzono śladów obecności nietoperzy (odchodów), nie można wykluczyć, że 

pojedyncze szczeliny mogą stanowić okazjonalne schronienie dla przemieszczających się 

jesienią nietoperzy, głównie borowców wielkich (Nyctalus noctula). W przypadku 

stwierdzenia nietoperza w takim schronieniu, będzie można go delikatnie z niego usunąć  

i wypuścić, a bez kontroli przyrodnika, mogłoby (teoretycznie) dojść do zamknięcia takiej 

szczeliny z nietoperzem w środku. Należy jednak podkreślić, że aktualnie nie wykazano, 

ażeby nietoperze bytowały w obrębie budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Krakowie, przy ul. Kołowej 3 – powyższe zalecenie jest czysto prewencyjne.  

  

5. Obligatoryjne zalecenia kompensacyjne. 

W wyniku planowanych prac termomodernizacyjnych budynku Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, przy ul. Kołowej 3, bezpowrotnie 

zniszczeniu ulegną dotychczasowe miejsca gniazdowania gatunków ptaków zasiedlających 

ten budynek, a w szczególności gatunków związanych typowo z budynkami: jerzyka i gołębia 

miejskiego.  

W związku z powyższym, w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych należy 

zapewnić kompensację przyrodniczą, poprzez zamontowanie odpowiednich skrzynek 

lęgowych dla stwierdzonych gatunków: 

1) dla jerzyków należy wywiesić 20 szt. pojedynczych skrzynek lęgowych, wykonanych  

z trocinobetonu. Skrzynki te należy wywiesić wysoko pod dachem, na ścianie północnej  

i wschodniej (lub tylko na jednej z nich), zgodnie z rycinami nr 1 i 2. Uwaga! Nie dopuszcza 

się montażu skrzynek lęgowych dla jerzyków, wykonanych z drewna. Wywieszenie 

skrzynek lęgowych ma na celu zapewnienie trwałej kompensacji przyrodniczej,  

a drewniane skrzynki bardzo często ulegają zniszczeniu już po kilku latach od zawieszenia 

(pod wpływem czynników atmosferycznych, głównie wilgoci i zmian temperatury) i albo 

same się rozpadają, albo są usuwane z budynku. Dodatkowo drewniane skrzynki lęgowe 

są trudne do czyszczenia, a często   wręcz ich otwarcie jest niemożliwe (skręcone ścianki). 

W przeciwieństwie do skrzynek drewnianych, skrzynki wykonane z trocinobetonu są 

bardzo trwałe (trwałość kilkudziesięciu lat), a przednia ścianka jest wyjmowana, co 

umożliwia okresowe czyszczenie budki ze starych gniazd. Z powyższych względów 

wywieszenie skrzynek trocinobetonowych zapewnia trwałą kompensację (trwałe siedlisko 

zastępcze) utraty dotychczasowych miejsc lęgowych dla jerzyka. Uwaga! Skrzynki 

trocinobetonowe montuje się bezpośrednio do ściany, nie zaś do warstwy docieplenia. 

Skrzynkę montujemy śrubą zabezpieczającą drzwiczki do dołu! Skrzynkę malujemy 2-

krotnie akrylową farbą elewacyjną, tą samą co elewacje. Wokół skrzynki dajemy silikon. 
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2) dla gołębi miejskich należy wywiesić 3 szt. skrzyń lęgowych trocinobetonowych, typu 

pustułka. Skrzynie te należy wywiesić na wschodniej ścianie nadbudówki dachu – zgodnie 

z ryciną nr 3. Pomimo, że gołąb miejski jest stosunkowo uciążliwym gatunkiem w obrębie 

budynków, gdyż często brudzi parapety  i elewację odchodami, to w przypadku 

omawianego budynku gołębie bytują głównie na dachu i gniazdują w obrębie 

nadbudówki, na ścianach której można z powodzeniem zamontować estetyczne skrzynki 

lęgowe dla gołębi. Należy uznać, że 3 szt. skrzyń lęgowych powinny w zupełności 

wystarczyć, i jednocześnie nie doprowadzić do nadmiernego rozmnażania się gołębi  

w obrębie przedmiotowego budynku; 

3) dla kopciuszka należy wywiesić 2 szt. drewnianej skrzynki lęgowej półotwartej, 

dedykowanej dla tego gatunku. Zaleca się zamontowanie skrzynek lęgowej na niskim 

budynku (położonym na wschód od budynku głównego), na wschodniej lub północnej 

ścianie tego budynku pod osłoną dachu – zgodnie z ryciną nr 4; 

4) dla szpaka należy zamontować 1 szt. budki lęgowej drewnianej typu B, na drzewie – 

modrzewiu europejskim (Larix decidua), rosnącym przed północną ścianą budynku. Budkę 

lęgową należy wywiesić od północnej lub wschodniej strony pnia, na wysokości 4-5 m. Nie 

zaleca się wieszania większej ilości budek lęgowych dla szpaków, gdyż gatunek ten  

z powodzeniem zasiedla skrzynki lęgowe dla jerzyków, i z pewnością 1-2 pary szpaków 

zagnieżdżą się w obrębie 20 szt. skrzynek lęgowych dla jerzyków; 

5) dla sikor: modraszki i bogatki należy zamontować po 1 szt. budki lęgowej z trocinobetonu, 

typu APK-1 i APK-2 na drzewach: sośnie pospolitej (Pinus sylvestris) i klonie zwyczajnym 

(Acer platanoides) rosnących przy wschodniej i południowej ścianie budynku. Budki 

lęgowe należy wywiesić od północnej lub wschodniej strony pnia, na wysokości 4-5 m. 
 

 
Ryc. 1. Rozmieszczenie 10 szt. skrzynek trocinobetonowych dla jerzyków (AA) na wschodniej ścianie budynku. 

Skrzynki lęgowe należy zamontować bezpośrednio pod gzymsem dachu, na ścianie pozbawionej okien. (fot. M. 

Mydłowski) 
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Ryc. 2. Rozmieszczenie 10 szt. skrzynek trocinobetonowych dla jerzyków (AA) na północnej ścianie budynku, na 

odcinku ściany bez okien.  (źródło: https://www.google.pl/maps) 
 

   
Fot. 43, 44. Przykład zamontowanych na budynkach trocinobetonowych skrzynek lęgowych dla jerzyków – 
skrzynki zamontowano bezpośrednio do ściany, pod gzymsem dachu, pomalowano je 2-krotnie farbą 
akrylową elewacyjną w kolorze elewacji i obsilikonowano wokół, uniemożliwiając wodzie podciekanie w 
wąską szczelinę między skrzynką, a styropianem. (Fot. M. Mydłowski) 
 

 

Ryc. 3. Rozmieszczenie 3 szt. skrzyń lęgowych dla gołębia (G). (fot. M. Mydłowski) 
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Fot. 45, 46. Przykład zamontowanych na budynku trocinobetonowych skrzyń lęgowych dla gołębi miejskich (typ skrzyni 
„pustułka”) – skrzynie te zamontowano bezpośrednio do ściany i obsilikonowano wokół, uniemożliwiając wodzie 
podciekanie w wąską szczelinę między skrzynką, a styropianem. Skrzynie są pomalowane farbą ochronną przez 
producenta. Z uwagi na uciążliwość gołębi miejskich, skrzynie dla tego gatunku powinno się wywieszać na przewyższeniach 
(nadbudówkach) budynków oraz na tylnych ścianach mniej uczęszczanych budynków. (Fot. M. Mydłowski) 
 

 
Ryc. 4. Rozmieszczenie 2 szt. skrzynek lęgowych dla kopciuszka (PO) na północnych ścianach niskiego budynku, 
pod osłoną dachu.  (źródło: https://www.google.pl/maps) 
 

   
Fot. 47, 48. Drewniana, półotwarta skrzynka lęgowa dla kopciuszka. Przykład zamontowania skrzynki pod 
gzymsem dachu – budynek Kopalni Soli Wieliczka.  (Fot. M. Mydłowski) 
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Fot. 49, 50. Budki trocinobetonowe: typ APK-2 (dla bogatki) i APK-1 (dla modraszki). (Fot. M. Mydłowski) 

 

   
Fot. 51, 52. Drewniana budka lęgowa dla szpaka (Typ B). Szpaki (S) z powodzeniem zasiedlają także 

trocinobetonowe skrzynki lęgowe dla jerzyków, wywieszane na budynkach. (Fot. M. Mydłowski) 

 

Orientacyjny koszt zakupu wskazanych budek wynosi:  

⎯ dla jerzyka: 20 szt. x 70 zł = 1400 zł; 

⎯ dla gołębi: 3 szt. x 260 zł = 780 zł; 

⎯ dla szpaka: 1 szt. x 54 zł; 

⎯ dla sikor APK-1 i APK-2: 2 szt. x 80 zł = 160 zł 

⎯ dla kopciuszka: 2 szt. x 35 zł = 70 zł. 

Łączny koszt zakupu wskazanych budek lęgowych wynosi 2464 zł. Jest to cena kompensacji 

przyrodniczej, koniecznej dla zapewnienia siedlisk lęgowych ptaków, które zostaną 

zniszczone w ramach termomodernizacji budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, przy ul. Kołowej 3. 

 

 


