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Metodyka inwentaryzacji chronionych bezkregowców z załączników 2 i 4 
Dyrektywy Siedliskowej UE oraz z listy zwierząt prawnie chronionych w 
Polsce, wykorzystana w inwentaryzacji przyrodniczej pól irygacyjnych

1. Podstawową metodą stosowaną przy inwentaryzacji tej grupy zwierząt jest aktywne 
poszukiwanie dorosłych osobników w okresach ich pojawu w pobliżu płatów roślinności, 
w obrębie których spodziewane jest występowanie poszczególnych gatunków, np. łąk 
kośnych - świeżych z krwiściągiem lekarskim w okresie późnego lata w celu znalezienia 
modraszków Maculinea.

2. Dodatkowa metoda to wyszukiwanie larw, ich świeżych śladów żerowania czyli żerowisk 
(kozioróg dębosz,  pachnica dębowa), oprzędów (główna metoda dla barczatki kataks), a 
dla niektórych gatunków także złóż jaj (przeplatka maturna).

3. Dla motyli i chrząszczy nocnych możliwe było zastosowanie różnych pułapek lub wabików 
świetlnych w postaci samołówki ze źródłem światła UV lub ekranu oświetlonego 
światłem o jego znacznej zawartości. To podstawowa metoda dla motyli nocnych, 
niektórych chrząszczy, a także uzupełniająca dla barczatki kataks. Jest to jednak metoda 
inwazyjna, dlatego stosowana była w ograniczonym zakresie. Pułapki Barbera były 
wystawione na 20 losowo wybranych powierzchniach (po trzy sztuki, łącznie 
wystawiono 60 pułapek) w najbardziej charakterystycznych środowiskach i służyły do 
badania chrząszczy, głównie z rodziny Carabidae. Po oznaczeniu chrząszcze były 
wypuszczane.

4. Wyznaczając powierzchnie i stanowiska badawcze kierowano się lesistością terenu, 
obecnością wód stojących (np. starorzeczy i stawów odstojnikowych), wód płynących – 
dopływów Odry i rowów, łąk wilgotnych, zarośli tarniny  i innych siedlisk gatunków 
chronionych.

5. W terenie posługiwano się mapami topograficznymi w skali 1: 25000 oraz barwnym 
wydrukiem ortofotomapy Wrocławia z  naniesioną linią obszaru pól irygacyjnych. 
Badania prowadzono wewnątrz tak zakreślonego obszaru przy użyciu nadajników GPS 
Garmin serii e-trex.

Wykaz gatunków i stanowisk

Objaśnienia:
AM – leg. Adam Malkiewicz;
DT – leg. Dariusz Tarnawski;
a, b, c – dane cytowane z POMORSKI R. J., KANIA J. (1993).

1. Ophiogomphus cecilia (FAURCROY, 1785) (trzepla zielona) – ważka (Odonata) należąca do 
podrzędu ważek różnoskrzydłych (Anisoptera) i rodziny gadziogłówkowatych (Gomphidae).
Gatunek podlegający ochronie w całej Unii Europejskiej (kod gatunku - 1037).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Występuje od Europy wschodniej do wschodniego Kazachstanu. Zachodnią granicę stanowi 
rzeka Ren. Na północy od południowej Skandynawii, przez Bałkany i północną Grecję do 
Kaukazu. Lata w lipcu i sierpniu. Zasiedla wolno płynące nizinne i równinne czyste wody o 
piaszczystym dnie, jak większe strumienie, rzeki i kanały.
W trakcie badań zaobserwowano dwie trzeple zielone nad stawem koło Rędzina będącym 
pozostałością żwirowni. Siedliska odpowiednie dla rozwoju larw tego reofilnego gatunku 
charakteryzują się czystą, zimną wodą z piaszczystym dnem. Takie warunki występują w rzece 
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Widawie płynącej w pobliżu badanego obszaru. Przez wielu autorów traktowany jako gatunek 
wskaźnikowy naturalności ekosystemów rzecznych. Optymalnym siedliskiem dla niego 
wydają się rzeki słabo zanieczyszczone, z bogatą i urozmaiconą roślinnością nadbrzeżną, o 
naturalnym lub zbliżonym do niego charakterze (meandry, płycizny, wyspy). W naszym kraju 
gatunek stosunkowo liczny i szeroko rozpowszechniony, szczególnie na północy kraju.
Stwierdzona na 2 stanowiskach:
1. N 51°12’19.9”; E 016°57’13.6” (AM);
2. N 51°10’33.7”; E 016°57’11.8” (DT).

2. Calosoma inquisitor (LINNAEUS, 1758) (tęcznik mniejszy) – chrząszcz (Coleoptera) z 
rodziny biegaczowatych (Carabidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Gatunek palearktyczny, żyje głównie w jasnych lasach liściastych.
Literatura: a, b, d (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 4 stanowiskach:
1. N 51°10’18.4”; E 016°56’43.2” (AM);
2. N 51°11’35.2”; E 016°56’45.6” (DT);
3. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT);
4. N 51°12’15.5”; E 016°57’38.1” (DT).

3. Carabus coriaceus coriaceus LINNAEUS, 1758 (biegacz skórzasty) – chrząszcz 
(Coleoptera) z rodziny biegaczowatych (Carabidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Rzadko spotykany, choć dość szeroko rozmieszczony w Europie gatunek (bez półwyspu 
Iberyjskiego, Wysp  Brytyjskich i Finlandii), na północy sięga do 64° szerokości 
geograficznej. Żyje w dość suchych lasach różnych typów.
Literatura: a (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 4 stanowiskach:
1. N 51°11’21.1”; E 016°57’01.6” (DT);
2. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT);
3. N 51°09’09.9”; E 016°59’39.8”(DT);
4. N 51°12’15.5”; E 016°57’38.1”(DT).

4. Carabus problematicus HERBST, 1786 (biegacz problematyczny) – chrząszcz (Coleoptera) 
z rodziny biegaczowatych (Carabidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Gatunek rozmieszczony prawie w całej Europie (poza jej skrajnie południową częścią i 
obszarem europejskiej części Rosji); na północy sięga daleko poza koło podbiegunowe. 
Uważany za gatunek kserofilny, żyjący na otwartych lub słabo porośniętych terenach, również 
w jasnych lasach sosnowych.
Stwierdzony na 2 stanowiskach:
1. N 51°11’35.2”; E 016°56’45.6” (DT);
2. N 51°10’47.9”; E 016°58’00.6” (DT).

5. Carabus violaceus LINNAEUS, 1758 (biegacz fioletowy) – chrząszcz (Coleoptera) z rodziny 
biegaczowatych (Carabidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
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Gatunek europejski, przekraczajacy na północy 70° szerokości geograficznej, znany również 
z zachodniej Syberii. Żyje w jasnych lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza na glebach 
humusowych. Występuje też ponad górną granicą lasu, np. w Tatrach w piętrze kosodrzewiny, 
a w Bieszczadach na połoninach.
Literatura: a, b (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 1 stanowisku:
1. N 51°12’15.5”; E 016°57’38.1”(DT).

6. Carabus convexus, FABRICIUS, 1775 (biegacz zwężony) - chrząszcz (Coleoptera) z rodziny 
biegaczowatych (Carabidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Gatunek europejski, rozsiedlony od Anglii, Francji i północnej Hiszpanii po Rosję, znany 
również z Kaukazu i Syberii. Żyje na ciepłych glebach słabo porośniętych drzewami i 
krzewami; występuje częściej w górach niż na niżu.
Stwierdzony na 2 stanowiskach:
1. N 51°10’49.4”; E 016°56’46.6”; (DT);
2. N 51°09’09.9”; E 016°59’39.8” (DT).

7. Carabus granulatus LINNAEUS, 1758 (biegacz granulowaty) – chrząszcz (Coleoptera) z 
rodziny biegaczowatych (Carabidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Pospolity gatunek europejski, znany od zachodniej Europy po Chiny  i Japonię. Żyje na 
wilgotnych terenach zadrzewionych, pokrywających głównie gleby próchniczne, niekiedy 
gliniaste.
Literatura: a, d (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 5 stanowiskach:
1. N 51°11’35.2”; E 016°56’45.6” (DT);
2. N 51°11’53.9”; E 016°56’08.2” (DT);
3. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT);
4. N 51°11’53.8”; E 016°57’48.2” (DT);
5. N 51°12’15.5”; E 016°57’38.1” (DT).

8. Carabus cancellatus ILLIGER, 1798 (biegacz wręgaty) – chrząszcz (Coleoptera) z rodziny 
biegaczowatych (Carabidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Gatunek europejsko-syberyjski, notowany od północnej Hiszpanii po Bajkał. W całej Polsce 
pospolity. Zasiedla głównie obszary otwarte, niekiedy częsty na glebach uprawnych.
Stwierdzony na 15 stanowiskach:
1. N 51°10’58.2”; E 016°56’24.8” (DT);
2. N 51°11’23.6”; E 016°56’22.3” (DT);
3. N 51°11’13.0”; E 016°56’38.2” (DT);
4. N 51°11’12.8”; E 016°56’44.4” (DT);
5. N 51°11’21.1”; E 016°57’01.6” (DT);
6. N 51°11’21.1”; E 016°57’01.6” (DT);
7. N 51°11’35.2”; E 016°56’45.6”  (DT);
8. N 51°11’53.9”; E 016°56’08.2” (DT);
9. N 51°10’03.0”; E 016°57’33.2” (DT);
10. N 51°11’46.5”; E 016°57’38.5” (DT);
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11. N 51°11’53.8”; E 016°57’48.2” (DT);
12. N 51°10’47.9”; E 016°58’00.6” (DT);
13. N 51°10’47.9”; E 016°58’01.6” (DT);
14. N 51°09’46.9”; E 016°59’03.1” (DT);
15. N 51°09’09.9”; E 016°59’39.8” (DT).

9. Carabus ulrichii GERMAR, 1824 (biegacz Ulricha) – chrząszcz (Coleoptera) z rodziny 
biegaczowatych (Carabidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Gatunek rozmieszczony w południowo-wschodniej części środkowej Europy, znany od 
Rumunii po południową część Niemiec. Zamieszkuje otwarte tereny, zasiedlając gleby 
gliniaste i wapienne, unika piaszczystych.
Literatura: d (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 1 stanowisku:
1. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT).

10. Carabus scheidleri preysleri DUFTSCHMID, 1812 (biegacz zmienny) – chrząszcz 
(Coleoptera) z rodziny biegaczowatych (Carabidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Poza południowo-zachodnią częścią Polski podgatunek znany tylko z Moraw i północno-
zachodniej części Węgier. Ekologia nieznana.
Literatura: d (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 1 stanowisu:
1. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT).

11. Carabus nemoralis MÜLLER, 1764 (biegacz gajowy) – chrząszcz (Coleoptera) z rodziny 
biegaczowatych (Carabidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Gatunek europejski, znany od Francji i Irlandii po europejską część Rosji, na południu sięga 
do północnej Hiszpanii, Włoch i Słowenii, na północy dochodzi do 63° szerokości 
geograficznej; zawleczony do Ameryki Północnej. Zasiedla lasy różnych typów, przedkłada 
gleby próchniczne nad inne.
Literatura: a, d (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 4 stanowiskach:
1. N 51°10’58.2”; E 016°56’24.8” (DT);
2. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT);
3. N 51°09’09.9”; E 016°59’39.8” (DT);
4. N 51°12’15.5”; E 016°57’38.1” (DT).

12. Carabus hortensis LINNAEUS, 1758 (biegacz ogrodowy) – chrząszcz (Coleoptera) z 
rodziny biegaczowatych (Carabidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Szeroko rozmieszczony gatunek europejski od Francji do Uralu, na północy sięga do koła 
podbiegunowego. Żyje w jasnych lasach, zwłaszcza liściastych i mieszanych.
Literatura: d (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 4 stanowiskach:
1. N 51°10’49.4”; E 016°56’46.6” (DT);
2. N 51°10’48.4”; E 016°56’47.8” (DT);
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3. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT);
4. N 51°09’09.9”; E 016°59’39.8” (DT).

Larwy Carabus sp. – chrząszcze (Coleoptera) z rodziny biegaczowatych (Carabidae).
Stwierdzone na 3 stanowiskach:
1. N 51°10’49.4”; E 016°56’46.6” (DT);
2. N 51°10’58.2”; E 016°56’24.8” (DT);
3. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT).

13. Protaetia aeruginosa (DRURY, 1770) (kwietnica okazała, = złotawiec okazały) – 
chrząszcz (Coleoptera) z rodziny poświętnikowatych (Scarabaeidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i południowej Polsce z wyjątkiem okolic górskich; 
rzadki i nieliczny. Zasiedla wysoko położone dziuple w próchniejących starych drzewach 
(głównie w dębach) w grądach i łęgach.
Stwierdzona na 4 stanowiskach:
1. N 51°11’05.9”; E 016°58’26.1”- 1 dąb z dziuplą i szczątkami P. aeruginosa (AM);
2. N51°11’24.6”; E 016°57’09.9”- 1 dąb z próchnowiskiem (przy rowie zalesionym/

zakrzaczonym) (AM);
3. N51°12’19.9”; E 016°57’13.6”- 1 dąb (przy wale) z dziuplą i śladami żerowania (odchody 

larw) (AM);
4. N 51°10’10.8”; E 016°57’39.4” (DT).

14. Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) (pachnica dębowa) – chrząszcz (Coleoptera) z 
rodziny poświętnikowatych (Scarabaeidae).
Gatunek podlegający ochronie w całej Unii Europejskiej (kod gatunku – 1084* - gatunek 
priorytetowy, o najwyższym statusie ochrony z punktu widzenia Dyrektywy Siedliskowej).
Na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” (GŁOWACIŃSKI 2002) i w 
„Polskiej czerwonej księdze zwierząt” (GŁOWACIŃSKI, NOWACKI 2004) umieszczony  w 
kategorii VU („gatunki wysokiego ryzyka narażone na wyginięcie” - GŁOWACIŃSKI, 
NOWACKI 2004). Należy do gatunków saproksylobiontycznych, obligatoryjnie związanych w 
całym swoim cyklu życiowym lub tylko jego części, z określonym typem lub postacią 
martwego drewna. W przypadku pachnicy niezbędne do rozwoju są próchnowiska 
wewnętrzne, które powstają w starych drzewach, żywych, zamierających lub martwych. 
Wewnątrz nich swój kilkuletni rozwój przechodzą larwy tego gatunku (odżywiając się 
zagrzybiałym martwym drewnem), chronią się tu również poczwarki i postacie doskonałe. 
Owady doskonałe (pojawiające się od maja do września) przemieszczają się na niewielkie 
odległości, maksymalnie do 250 metrów od miejsca wylęgu, i zwykle przebywają w 
dziuplach. Preferowanymi drzewami przez pachnicę są gatunki liściaste, a w szczególności 
dęby, lipy, buki, wierzby, topole i olchy. Gatunek w Polsce nieliczny, jego tereny lęgowe 
zajmują małe powierzchnie, które są rozmieszczone wyspowo we wszystkich regionach kraju.
Stwierdzona na 3 stanowiskach:
1. N 51°11’24.6”; E 016°57’09.9”- 1 dąb z próchnowiskiem (przy rowie zalesionym/

zakrzaczonym) (AM);
2. N 51°12’19.9”; E 016°57’13.6”- 1 dąb (przy wale) z dziuplą i śladami żerowania (odchody 

larw) (AM);
3. N 51°10’34.6”; E 016°56’53.5” (DT).
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15. Cerambyx cerdo LINNAEUS, 1758 (kozioróg dębosz) – chrząszcz (Coleoptera) z rodziny 
kózkowatych (Cerambycidae).
Gatunek podlegający ochronie w całej Unii Europejskiej (kod gatunku - 1088).
Gatunek umieszczony  w II I IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej UE, chroniony w Polsce, 
umieszczony  w II zał. Konwencji Berneńskiej oraz na światowej Czerwonej liście gatunków 
IUCN. Na „Czerwonej Liście Zwierząt  Ginących i Zagrożonych w Polsce” (Głowaciński 
2002) i w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” (GŁOWACIŃSKI, NOWACKI 2004) 
umieszczony  w kategorii VU („gatunki wysokiego ryzyka narażone na wyginięcie”, 
GŁOWACIŃSKI, NOWACKI 2004). Chrząszcz silnie związany z żywymi, dorodnymi i starymi 
(pierśnica powyżej 50 cm, wiek 100 lat i więcej) dębami rosnącymi w siedliskach 
naturalnych, jak i antropogenicznych np. groble na stawach, wały przeciwpowodziowe. 
Larwy drążą długie i o znacznej średnicy korytarze (grubości kciuka dorosłego mężczyzny), 
odżywiając się łykiem i zewnętrznymi warstwami drewna. Postacie dorosłe pojawiają się 
późną wiosną i mogą być obserwowane do początków września, zwykle w pobliżu 
„stanowisk lęgowych”. W naszym kraju gatunek ten posiada obecnie mniej niż 30 zwartych 
obszarów występowania. Największe ich skupiska występują w dolinie Odry (od Nowej Soli 
do Brzegu Opolskiego), Warty i kompleksach stawów w dolinie Baryczy.
Literatura: a, b, d (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 41 stanowiskach:
1. N 51°11’18.5”; E 016°56’31.5” – 1 dąb, stare żery (nad Trzcianą) (AM);
2. N 51°11’06.5”; E 016°58’20.5”- j.w. (AM);
3. N 51°11’35.1”; E 016°56’45.6”- kilka dębów powalonych przy starorzeczu (skraj lasu) 

(AM);
4. N 51°11 35.2’; E 016°56’45.5”- j.w. (AM);
5. N 51°12’19.9”; E 016°57’13.6” (AM);
6. N 51°11’23.6”; E 016°56’22.3” (DT);
7. N 51°10’10.8”; E 016°57’39.4” (DT);
8. N 51°09’57.8”; E 016°57’29.6” (DT);
9. N 51°09’53.8”; E 016°57’29.7” (DT);
10. N 51°09’53.5”; E 016°57’37.9” (DT);
11. N 51°09’55.6”; E 016°57’35.8” (DT); 
12. N 51°09’55.6”; E 016°57’35.4” (DT);
13. N 51°09’56.5”; E 016°57’39.3” (DT);
14. N 51°11’47.5”; E 016°57’35.1” (DT);
15. N 51°08’57.4”; E 016°59’26.0” (DT);
16. N 51°08’55.7”; E 016°59’20.4” (DT);
17. N 51°09’17.8”; E 016°59’27.0”. (DT);
18. N 51°09’32.1”; E 016°59’22.2” (DT);
19. N 51°09’42.8”; E 016°59’16.2” (DT);
20. N 51°10’35.9”; E 016°56’55.2” (DT);
21. N 51°10’34.9”; E 016°56’54.2” (DT);
22. N 51°10’34.6”; E 016°56’53.5” (DT);
23. N 51°10’30.8”; E 016°56’50.1” (DT);
24. N 51°09’20.6”; E 016°59’37.5” (DT);
25. N 51°09’22.1”; E 016°59’32.8” (DT);
26. N 51°09’21.1”; E 016°59’30.7” (DT);
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27. N 51°09’19.9”; E 016°59’31.1” (DT);
28. N 51°09’19.9”; E 016°59’31.1” (DT);
29. N 51°10’12.9”; E 016°57’27.1” (DT);
30. N 51°10’21.6”; E 016°57’27.7” (DT);
31. N 51°10’18.4”; E 016°56’43.2” (DT);
32. N 51°10’18.9”; E 016°56’41.5” (DT);
33. N 51°11’10.8”; E 016°56’00.2” (DT);
34. N 51°11’33.9”; E 016°55’59.5” (DT);
35. N 51°11’39.7”; E 016°56’02.8” (DT);
36. N 51°11’42.0”; E 016°56’09.7” (DT);
37. N 51°11’43.9”; E 016°56’23.4” (DT);
38. N 51°11’58.9”; E 016°56’48.2” (DT);
39. N 51°12’09.8”; E 016°56’58.6” (DT);
40. N 51°12’15.3”; E 016°57’38.8” (DT);
41. N 51°12’16.3”; E 016°57’48.1” (DT).

16. Euphydryas maturna (LINNAEUS, 1758) (przeplatka maturna) - motyl (Lepidoptera) z 
rodziny rusałkowatych (Nymphalidae).
Gatunek podlegający ochronie w całej Unii Europejskiej (kod gatunku - 1052). Ujęty w 
Polskiej Czerwonej Księdze. W Polsce podlega ścisłej ochronie. Na „Czerwonej Liście 
Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” (GŁOWACIŃSKI 2002) i w „Polskiej czerwonej 
księdze zwierząt” (GŁOWACIŃSKI, NOWACKI 2004) umieszczony  w kategorii LR („gatunki 
niskiego ryzyka”, GŁOWACIŃSKI, NOWACKI 2004).
Gatunek o rozmieszczeniu w Polsce rozproszonym na kilka areałów oraz izolowanych 
stanowisk na Podlasiu (z Puszczą Białowieską), Mazowszu, Lubelszczyźnie, Dolnym Śląsku 
z Sudetami, a w przeszłości też  na Podkarpaciu, Mazurach i Pomorzu Zachodnim. Motyle 
pojawiają się w jednym pokoleniu: 3/V – 3/VI. Rozwój larwalny przebiega początkowo na 
jesionie wyniosłym (Fraxinus excelsior L.), po zimowaniu gąsienic też  na roślinach runa i 
krzewach (Veronica spp., Plantago, spp., Salix spp., Viburnum spp., Lonicera spp.). Faza 
początkowa ma miejsce głównie na młodych drzewkach jesiona lub na nisko położonych 
gałęziach (na wys. 1-5 m nad ziemią) w miejscach o dobrej ekspozycji słonecznej, ale 
osłoniętych od wiatrów. Młode gąsienice żyją społecznie, w grupach do 150 osobników, we 
wspólnym oprzędzie między szczytowymi liśćmi. Po przezimowaniu rozpraszają się na dnie 
lasu, gdzie też na początku maja dochodzi do ich przepoczwarczenia.
Bardzo ważna dla przetrwania populacji gatunku jest obecność polan, wałów, przydroży, łąk i 
innych luk śródleśnych i przyleśnych z różnorodną, bogatą roślinnością, a zwłaszcza takimi 
roślinami, które kwitną na przełomie maja i czerwca, stanowiąc źródło pożywienia dla motyli 
w okresie rójki.
Stwierdzona na 9 stanowiskach:
1. N 51°12’16.7”; E 016°57’09.8” – skraj Lasu Lesickiego z podrostem Jesiona wyniosłego 

(AM);
2. N 51°12’16.7”; E 016°57’09.9” – j.w. (AM);
3. N 51°09’38.6”; E 016°57’02.8” – narożnik S-E Lasu Rędzińskiego nad Odrą (AM);
4. N 51°10’10.3”; E 016°57’28.2” – skraj Lasu Rędzińskiego od strony E – osiedla Rędzin; 

(AM);
5. N 51°10’32.4”; E 016°57’27.5” – zarośla między Trzcianą a ul. Wędkarzy (AM);
6. N 51°10’32.7”; E 016°57’29.7” – j.w. (AM);
7. N 51°11’40.8”; E 016°56’43.2” – skraj Lasu Lesickiego (AM);
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8. N 51°10’18.4”; E 016°56’43.2” - północno-wschodni skraj Lasu Rędzińskiego między 
żwirownią a Lesicą (AM);

9. Skraje polany sierpowatego kształtu w Lesie Rędzińskim za żwirownią (AM).

17. Maculinea nausithous (BERGSTRÄSSER, 1779) (modraszek nausitous) - motyl 
(Lepidoptera) z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).
Gatunek podlegający ochronie w całej Unii Europejskiej (kod gatunku - 1061). Ujęty w 
Polskiej Czerwonej Księdze. W Polsce podlega ścisłej ochronie. Na „Czerwonej Liście 
Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” (GŁOWACIŃSKI 2002) i w „Polskiej czerwonej 
księdze zwierząt” (GŁOWACIŃSKI, NOWACKI 2004) umieszczony  w kategorii LR („gatunki 
niskiego ryzyka” - GŁOWACIŃSKI, NOWACKI 2004).

Gąsienica początkowo rozwija się na krwiściągu lekarskim (Sanguisorba officinalis) a później 
w gniazdach mrówek z rodzaju Myrmica sp.
Gatunek higrofilny. Zasiedla brzegi wód i bagien oraz podmokłe łąki, głównie trześlicowe i 
świeże ze znacznym udziałem krwiściąga lekarskiego Sanguisorba officinalis, na jakim 
początkowo żerują gąsienice. Często jego siedlisko stanowią polany w łęgach i grądach  
nadrzecznych, zwłaszcza fragmenty użytkowane jako łąki kośne. Motyle pojawiają się w 
okresie od początku lipca do początku sierpnia, czasem do końca tego miesiąca (zależnie od 
warunków atmosferycznych). Gąsienice początkowo rozwijają się w kwiatostanach rośliny 
żywicielskiej, potem w gniazdach mrówek wścieklic czerwonych Myrmica rubra, gdzie 
zimują i pod koniec następnej wiosny się przepoczwarczają. Mrowiska mają formę 
kopczyków ziemnych, więc struktura siedliska i sposób zagospodarowania jest kluczowy dla 
utrzymania gatunku. Jest to możliwe tylko przy  zachowaniu delikatnej równowagi układu 
zależności: łąka z krwiściągiem – mrowiska wścieklic – motyl – parazytoidy (istotny czynnik 
regulujący  liczebność populacji). Motyle żywią się niemal wyłącznie nektarem krwiściąga 
lekarskiego. Rzeka i towarzysząca jej infrastruktura (wały, drogi) stanowi podstawowy 
korytarz ekologiczny dla populacji modraszków, zapewniający im ciągłość genetyczną przy 
stopniowej redukcji siedlisk łąkowych (zwłaszcza łąk trzęślicowych) oraz pastwisk 
ekstensywnych. Gatunek należy do jednosiedliskowych i osiadłych w swoim trybie życia, 
dlatego jest lokalnie narażony na wymieranie.
Stwierdzony na 2 stanowiskach:
1. N51°10’34.5”; EO16°58’42.0” – łąka zarastająca trzciną (fot.) (AM);
2. N51°09’36.3”; EO16°57’12.0” – rów wzdłuż Odry na wysokości końca Wyspy Rędzińskiej 
(AM).

18. Eriogaster catax (LINNAEUS, 1758) (barczatka kataks) - motyl (Lepidoptera) z rodziny 
barczatkowatych (Lasiocampidae).
Gatunek podlegający ochronie w całej Unii Europejskiej (kod gatunku - 1074). Ujęty w 
Polskiej Czerwonej Księdze. W Polsce podlega ścisłej ochronie. Na „Czerwonej Liście 
Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” (GŁOWACIŃSKI 2002) i w „Polskiej czerwonej 
księdze zwierząt” (GŁOWACIŃSKI, NOWACKI 2004) umieszczony  w kategorii VU („gatunki 
wysokiego ryzyka narażone na wyginięcie” - GŁOWACIŃSKI, NOWACKI 2004).
Zasiedla ciepłe rejony zachodniej Palearktyki. Znana jest z krajów Europy Zachodniej i 
południowej oraz Azji Mniejszej. W państwach ościennych występuje na Ukrainie w 
Czechach, na Słowacji oraz w Niemczech. W Polsce gatunek bardzo rzadko spotykany i 
szczególnie zagrożony. W naszym kraju notowany w Małopolsce, w Wielkopolsce, na 
Śląsku , w Górach Bystrzyckich oraz na Wyżynie Łódzkiej. W latach 60.-70. XX wieku 
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odnaleziono szereg stanowisk na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach, a także w Dolinie 
Dolnej Wisły. Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko w Polsce i jedno ze skrajnie 
wysuniętych w skali całego zasięgu tej barczatki. 
Gatunek ciepłolubny o tendencjach regresywnych preferujący  środowiska kserotermiczne i 
zbiorowiska bogate w krzewy stanowiące pokarm gąsienicy. Są to południowe zbocza, 
miedze i śródpolne zadrzewienia porośnięte tarniną i głogiem, sady, parki, skraje lasów 
liściastych i mieszanych.
Wydaje jedno pokolenie rocznie. Samica składa jaja pod koniec lata na gałązkach w złożach 
liczących kilkadziesiąt sztuk. Złoża jaj maskowane są warstwą włosków ze szczoteczki na 
końcu odwłoka samicy. Jaja zimują. Wiosną wylęgają się gąsienice, odżywiają się liśćmi 
głogu, topoli, brzozy, śliwa tarnina i dębu. Larwy rozwijają się od wiosny do końca lata. 
Gąsienice początkowo żerują gromadnie w jedwabistych oprzędach, w starszych stadiach 
rozpraszają się i żerują pojedynczo, następnie udają się na przepoczwarczenie, które następuje 
w gęstym kokonie w ściółce, gdzie poczwarka przeobraża się w postać dorosłą w okresie lata. 
Motyl pojawia się jesienią, we wrześniu i październiku, głównie na skrajach lasów liściastych 
oraz w sadach. Motyle prowadzą nocny tryb życia i rzadko przylatują do światła.
Stwierdzona na 34 stanowiskach:
1. N 51°10’46.6”; E 016°57’18.0” – gniazda na tarninie (AM);
2. N 51°10’51.0”; E 016°51’16.7” – j.w. (AM);
3. N 51°10’51.2”; E 016°57’17.7” – j.w. (AM);
4. N 51°10’42.9”; E 016°57’16.2” – j.w. (AM);
5. N 51°10’48.8”; E 016°56’45.0” – j.w. (AM);
6. N 51°19’39.5”; E 016°56’37.9” – j.w. (AM);
7. N 51°10’36.4”; E 016°56’39.2” – j.w. (AM);
8. N 51°11’15.9”; E 016°56’23.2” (AM);
9. N 51°11’13.8”; E 016°56’37.7” (AM);
10. N 51°11’27.4”; E 016°56’17.4” (AM);
11. N 51°11’35.6”; E 016°56’04.6” (AM);
12. N 51°11’37.4”; E 016°56’11.7” (AM);
13. N 51°11’40.3”; E 016°56’27.4” (AM);
14. N 51°11’14.8”; E 016°56’50.8” (AM); 
15. N 51°11’16.6”; E 016°56’54.5” (AM);
16. N 51°11’08.5”; E 016°58’27.5” (AM);
17. N 51°11’25.9”; E 016°57’17.6” (AM);
18. N 51°11’26.7”; E 016°57’17.1” (AM);
19. N 51°11’32.1”; E 016°57’49.1” (AM); 
20. N 51°11’43.7”; E 016°58’06.5” (AM);
21. N 51°11’48.3”; E 016°58’09.6” (AM);
22. N 51°11’50.2”; E 016°58’00.6” (AM);
23. N 51°11’48.8”; E 016°58’11.9” (AM);
24. N 51°11’35.8”; E 016°57’55.0” – gniazda na gruszy (AM);
25. N 51°09’42.3”; E 016°58’20.0” - gniazda na tarninie (AM);
26. N 51°09’40.2”; E 016°58’17.2” – j.w. (AM);
27. N 51°10’37.4”; E 016°59’04.8” – j.w. (AM);
28. N 51°10’37.4”; E 016°58’57.1” – j.w. (AM); 
29. N 51°10’37.0”; E 016°59’01.4” – j.w. (AM);
30. N 51°11’48.2”; E 016°58’09.0” – J.W. (DT);
31. N 51°11’06.6”; E 016°58’43.5” – j.w. (DT);
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32. N 51°10’59.4”; E 016°58’51.2” – j.w. (DT);
33. N 51°11’08.6”; E 016°58’27.8” – j.w. (DT);
34. N 51°11’53.8”; E 016°57’48.2” – j.w. (AM).

Siedliska tarninowe gatunku (siedlisko 1074) liczniejsze w północnej i zachodniej części 
obszaru pól.

19. Bombus lucorum (LINNAEUS, 1761) (trzmiel gajowy) – błonkówka (Hymenoptera) 
należąca do podrzędu żądłówek (Aculeata) i rodziny trzmielowatych (Bombidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Gatunek leśny, aktywny IV-IX, gniazdo głęboko w ziemi w opuszczonych norach gryzoni. 
Tworzy duże rodziny, zwykle 200-300 osobników, czasem do 500. Odwiedza ponad 500 
gatunków roślin kwiatowych. Spotykany dość licznie w całej Polsce.
Stwierdzony na 16 stanowiskach:
1. N 51°11’21.1”; E 016°57’01.6” (DT);
2. N 51°11’35.2”; E 016°56’45.6” (DT);
3. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT);
4. N 51°11’07.4”; E 016°58’17.8” (DT);
5. N 51°09’46.9”; E 016°59’03.1” (DT);
6. N 51°09’09.9”; E 016°59’39.8” (DT);
7. N 51°08’57.4”; E 016°59’26.0” (DT);
8. N 51°09’17.8”; E 016°59’27.0” (DT);
9. N 51°09’42.8”; E 016°59’16.2” (DT);
10. N 51°09’17.3”; E 016°58’40.6” (DT);
11. N 51°10’35.9”; E 016°56’55.2” (DT);
12. N 51°10’30.8”; E 016°56’50.1” (DT);
13. N 51°09’21.1”; E 016°59’30.7” (DT);.
14. N 51°10’12.9”; E 016°57’27.1” (DT);
15. N 51°11’39.7”; E 016°56’02.8” (DT);
16. N 51°11’58.9”; E 016°56’48.2” (DT).

20. Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758) (trzmiel ziemny) – błonkówka (Hymenoptera) 
należąca do podrzędu żądłówek (Aculeata) i rodziny trzmielowatych (Bombidae).
W Polsce podlega ochronie częściowej (dozwolone jest pozyskiwanie wiosennych matek).
Gatunek charakterystyczny dla terenów otwartych, aktywny  III-X, gniazduje w ziemi w 
norach gryzoni lub w szczelinach murów. Tworzy duże rodziny, do ponad 500. Zbiera pokarm 
z ponad 500 gatunków roślin kwiatowych. Pospolity w całej Polsce.
Literatura: a (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 11 stanowiskach:
1. N 51°10’34.5”; E 016°58’42.0” – łąka zarastająca trzciną (fot.) (AM);
2. N 51°11’21.1”; E 016°57’01.6” (DT);
3. N 51°09’46.9”; E 016°59’03.1” (DT);
4. N 51°12’15.5”; E 016°57’38.1” (DT);
5. N 51°09’35.1”; E 016°59’39.5” (DT);
6. N 51°09’35.1”; E 016°59’39.5” (DT);
7. N 51°09’23.5”; E 016°59’58.2” (DT);
8. N 51°09’17.9”; E 016°59’50.9” (DT);
9. N 51°09’40.4”; E 016°58’42.6” (DT);
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10. N 51°09’31.2”; E 016°58’26.9” (DT);
11. N 51°09’17.3”; E 016°58’40.6” (DT).

21. Bombus hypnorum (LINNAEUS, 1758) (trzmiel parkowy) – błonkówka (Hymenoptera) 
należąca do podrzędu żądłówek (Aculeata) i rodziny trzmielowatych (Bombidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Gatunek charakterystyczny dla parków i niewielkich zadrzewień, aktywny IV-VIII. Gniazduje 
na powierzchni ziemi, w dziuplach, opuszczonych gniazdach ptasich, w skrzynkach lęgowych 
lub różnego typu zakamarkach w ścianach budynków. Rodziny liczą zwykle około 200 
osobników, ale w sprzyjających warunkach mogą sięgać 1000. Odwiedza rośliny z 240 
gatunków. W całej Polsce stosunkowo liczny.
Stwierdzony na 8 stanowiskach:
1. N 51°11’06.6”; E 016°58’43.5” (DT);
2. N 51°11’07.4”; E 016°58’17.8” (DT);
3. N 51°11’47.5”; E 016°57’35.1” (DT);
4. N 51°09’35.1”; E 016°59’39.5” (DT);
5. N 51°09’31.2”; E 016°58’26.9” (DT);
6. N 51°10’34.9”; E 016°56’54.2” (DT);
7. N 51°10’18.4”; E 016°56’43.2” (DT);
8. N 51°11’42.0”; E 016°56’09.7” (DT).

22. Bombus lapidarius (LINNAEUS, 1758) (trzmiel kamiennik) – błonkówka (Hymenoptera) 
należąca do podrzędu żądłówek (Aculeata) i rodziny trzmielowatych (Bombidae).
W Polsce podlega ochronie częściowej (dozwolone jest pozyskiwanie wiosennych matek).
Gatunek charakterystyczny dla terenów otwartych, aktywny  III-X, gniazduje w ziemi w 
norach gryzoni, rzadziej w starych murach lub skrzynkach dla ptaków. Tworzy duże rodziny, 
liczące ponad 500 osobników. Oblatuje kwiaty roślin z ponad 360 gatunków. Polsce pospolity.
Literatura: a, d (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 12 stanowiskach:
1. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT);
2. N 51°12’15.5”; E 016°57’38.1” (DT);
3. N 51°09’57.8”; E 016°57’29.6” (DT);
4. N 51°09’55.6”; E 016°57’35.8” (DT);
5. N 51°11’48.2”; E 016°58’09.0” (DT);
6. N 51°11’34.7”; E 016°57’53.3” (DT);
7. N 51°09’35.1”; E 016°59’39.5” (DT);
8. N 51°09’23.5”; E 016°59’58.2” (DT);
9. N 51°10’33.7”; E 016°57’11.8” (DT);
10. N 51°10’34.6”; E 016°56’53.5” (DT);
11. N 51°10’18.4”; E 016°56’43.2” (DT);
12. N 51°11’43.9”; E 016°56’23.4” (DT).

23. Bombus hortorum (LINNAEUS, 1761) (trzmiel ogrodowy) – błonkówka (Hymenoptera) 
należąca do podrzędu żądłówek (Aculeata) i rodziny trzmielowatych (Bombidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Występuje zarówno na terenach otwartych, jak i zadrzewionych, aktywny IV-IX. Gniazduje w 
ziemi. Rodziny liczą około 100 osobników, rzadziej więcej. Odwiedza kwiaty  roślin z wielu 
gatunków. W Polsce spotykany aż po górną granicę lasu (w Tatrach do około 1800 m.
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Literatura: a (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 7 stanowiskach:
1. N 51°12’15.5”; E 016°57’38.1” (DT);
2. N 51°10’10.8”; E 016°57’39.4” (DT);
3. N 51°09’53.8”; E 016°57’29.7” (DT);
4. N 51°09’55.6”; E 016°57’35.4” (DT);
5. N 51°10’59.4”; E 016°58’51.2” (DT);
6. N 51°08’55.7”; E 016°59’20.4” (DT);
7. N 51°12’15.3”; E 016°57’38.8” (DT).

24. Bombus pascuorum (SCOPOLI, 1763) (trzmiel rudy) [=B. agrorum (FABRICIUS, 1787) 
(trzmiel polny)] – błonkówka (Hymenoptera) należąca do podrzędu żądłówek (Aculeata) i 
rodziny trzmielowatych (Bombidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie.
Jest gatunkiem zaroślowym, aktywnym  IV-X, spotykamy go zarówno na polach, jak i w 
lasach, zwłaszcza na polanach i obrzeżach. Tworzy rodziny  liczące 500 i więcej osobników. 
Odwiedza rośliny kwiatowe ponad 380 gatunków. Jest gatunkiem pospolitym w całej Polsce.
Literatura: a, d (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 4 stanowiskach:
1. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT);
2. N 51°12’15.5”; E 016°57’38.1” (DT);
3. N 51°09’32.1”; E 016°59’22.2” (DT);
4. N 51°09’20.6”; E 016°59’37.5” (DT).

25. Bombus sylvarum (LINNAEUS, 1761) (trzmiel rudoszary) [=B. silvarum (LINNAEUS, 1761) 
(trzmiel leśny)] – błonkówka (Hymenoptera) należąca do podrzędu żądłówek (Aculeata) i 
rodziny trzmielowatych (Bombidae).
W Polsce podlega ścisłej ochronie. Gatunek typowy  dla terenów otwartych, aktywny IV-IX. 
Gniazda buduje w ziemi i na jej powierzchni. Tworzy nieduże rodziny, liczące od 120 do 250 
osobników. Odwiedza rośliny  kwiatowe z ponad 150 gatunków. W Polsce spotykany  na 
całym obszarze, ale tylko lokalnie jest liczny.
Literatura: a, b, d (POMORSKI, KANIA 1993).
Stwierdzony na 4 stanowiskach:
1. N 51°10’05.2”; E 016°57’24.7” (DT);
2. N 51°12’15.5”; E 016°57’38.1” (DT);
3. N 51°09’53.5”; E 016°57’37.9” (DT);
4. N 51°10’33.7”; E 016°57’11.8” (DT).

Charakterystyka zagrożeń – podsumowanie dla obszaru
Na badanym obszarze stwierdzono 25 chronionych gatunków bezkręgowców, w tym żadnych 
pajęczaków i mięczaków.
Siedliska przyrodnicze zanotowane w badanym obszarze podlegają następującym 

zagrożeniom, które wpływać mogą na niekorzystny stan ich ochrony:
a. Nieodpowiednia gospodarka łąkarska nieuwzględniająca charakterystyki ekologicznej i 

wymagań ochronnych. Każde działanie podejmowane lub planowane bezwzględnie 
podlegać musi takiej samej procedurze jak dla OOŚ, z  obligatoryjnych uwzględnieniem 
warunków ochrony  siedliska oraz towarzyszącej mu flory i fauny. Podstawowym 
sposobem ochrony  gatunków motyli powinno być zachowanie odpowiedniego stanu 
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środowiska lęgowego. Bardzo ważne jest niezbyt częste i mozaikowe koszenie łąk oraz 
usuwanie podrostu roślin drzewiastych. Koszenie łąk musi odbywać się we właściwych 
terminach. Nie jest zalecane koszenie blisko powierzchni ziemi; należy kosić na 
poziomie ok. 10-15 cm nad powierzchnią gruntu. Na stanowiskach motyli powinno się 
pozostawiać niewykaszane fragmenty łąk.

b. Nieodpowiednia gospodarka leśna nieuwzględniająca charakterystyki ekologicznej i 
wymagań ochronnych. Każde działanie podejmowane lub planowane w oddziałach 
leśnych z pachnicą dębową lub koziorogiem dęboszem bezwzględnie podlegać musi 
takiej samej procedurze jak dla OOŚ, z obligatoryjnych uwzględnieniem warunków 
ochrony siedliska oraz towarzyszącej mu flory i fauny.

c. Opryskiwanie lasu preparatami owadobójczymi zwalczającymi szkodniki. Nie wolno 
dopuszczać do tego typu działań. Należy stosować tylko pułapki feromonowe.

d. Zmiana stosunków wodnych. Należy całkowicie zaniechać takich działań, poprawić obecną 
czystość wody i utrzymać poziom wód gruntowych.
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Dane (a, b lub c) cytowane z (wyciąg):
POMORSKI R. J., KANIA J. 1993. Chronione gatunki zwierząt Gminy Wrocław. 1993. 
Opracował zespół Instytutu Zoologicznego UWr. Kierownik zespołu dr hab. prof. UWr. JÓZEF 
WITKOWSKI. (entomolodzy: prof. dr hab. ROMUALD JACEK POMORSKI i dr JAROSŁAW KANIA).
Między  innymi badali owady na następujących stanowiskach leżących w pobliżu 
osobowickich pól irygacyjnych:
a) Wrocław – Świniary, kompleks parkowy w okolicach stadniny koni (3 pułapki);
b) Pracze Odrzańskie, starorzecze przy ujściu Bystrzycy do Odry (2 pułapki);
d) Wrocław – Rędzin, grąd nad Odrą (5 pułapek).
Wykazali następujące chronione w Polsce gatunki owadów:
1) Calosoma inquisitor (LINNAEUS, 1758) (tęcznik mniejszy) – a, b, d;
2) Carabus coriaceus LINNAEUS, 1758 (biegacz skórzasty) – a;
3) Carabus granulatus LINNAEUS, 1758 (biegacz granulowany) – a, d;
4) Carabus violaceus LINNAEUS, 1758 (biegacz fioletowy) – a, b;
5) Carabus nemoralis MÜLLER, 1764 (biegacz gajowy) – a, d;
6) Carabus hortensis LINNAEUS, 1758 (biegacz ogrodowy) – d;
7) Carabus ulrichii GERMAR, 1824 (biegacz Urlicha) – d;
8) Carabus scheidleri preysleri DUFTSCHMID, 1812 (biegacz zmienny) – d;
9) Cerambyx cerdo LINNAEUS, 1758 (kozioróg dębosz) – a, b, d;
10) Bombus agrorum (FABRICIUS, 1787) (trzmiel polny) [= B. pascurorum (SCOPOLI, 1763) 

(trzmiel rudy)] – a, d;
11) Bombus lapidarius (LINNAEUS, 1758) (trzmiel kamiennik) – a, d;
12) Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758) (trzmiel ziemny) – a;
13) Bombus silvarum (LINNAEUS, 1761) (trzmiel leśny) [= B. sylvarum (LINNAEUS, 1761) 

(trzmiel rudoszary)] – a, b, d;
14) Bombus hortorum (LINNAEUS, 1761) (trzmiel ogrodowy) – a.
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Zestawienie tabelaryczne wykazanych na obszarze pól irygacyjnych
Wrocław-Osobowice chronionych gatunków owadów (Insecta)
z podziałem taksonomicznym

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska Rząd Podrząd Rodzina
1. Ophiogomphus cecilia 

(FAURCROY, 1785)
Trzepla zielona Odonata

(ważki)
Anisoptera
(ważki różnoskrzydłe)

Gomphidae
(gadziogłówkowate)

2. Calosoma inquisitor 
(LINNAEUS, 1758)

Tęcznik mniejszy Coleoptera
(chrząszcze)

Adephaga
(chrząszcze drapieżne)

Carabidae
(biegaczowate)

3. Carabus coriaceus 
LINNAEUS, 1758

Biegacz skórzasty Coleoptera
(chrząszcze)

Adephaga
(chrząszcze drapieżne)

Carabidae
(biegaczowate)

4. Carabus problematicus 
HERBST, 1786

Biegacz 
problematyczny

Coleoptera
(chrząszcze)

Adephaga
(chrząszcze drapieżne)

Carabidae
(biegaczowate)

5. Carabus violaceus 
LINNAEUS, 1758

Biegacz fioletowy Coleoptera
(chrząszcze)

Adephaga
(chrząszcze drapieżne)

Carabidae
(biegaczowate)

6. Carabus convexus, 
FABRICIUS, 1775

Biegacz zwężony Coleoptera
(chrząszcze)

Adephaga
(chrząszcze drapieżne)

Carabidae
(biegaczowate)

7. Carabus granulatus 
LINNAEUS, 1758

Biegacz granulowaty Coleoptera
(chrząszcze)

Adephaga
(chrząszcze drapieżne)

Carabidae
(biegaczowate)

8. Carabus cancellatus 
ILLIGER, 1798

Biegacz wręgaty Coleoptera
(chrząszcze)

Adephaga
(chrząszcze drapieżne)

Carabidae
(biegaczowate)

9. Carabus ulrichii 
GERMAR, 1824

Biegacz Ulricha Coleoptera
(chrząszcze)

Adephaga
(chrząszcze drapieżne)

Carabidae
(biegaczowate)

10. Carabus scheidleri 
DUFTSCHMID, 1812

Biegacz zmienny Coleoptera
(chrząszcze)

Adephaga
(chrząszcze drapieżne)

Carabidae
(biegaczowate)

11. Carabus nemoralis 
MÜLLER, 1764

biegacz gajowy Coleoptera
(chrząszcze)

Adephaga
(chrząszcze drapieżne)

Carabidae
(biegaczowate)

12. Carabus hortensis 
LINNAEUS, 1758

Biegacz ogrodowy Coleoptera
(chrząszcze)

Adephaga
(chrząszcze drapieżne)

Carabidae
(biegaczowate)

13. Protaetia aeruginosa 
(DRURY, 1770)

Kwietnica okazała Coleoptera
(chrząszcze)

Polyphaga
(chrząszcze wielożerne

Scarabaeidae
(poświętnikowate)

14. Osmoderma eremita 
(SCOPOLI, 1763)

Pachnica dębowa Coleoptera
(chrząszcze)

Polyphaga
(chrząszcze wielożerne

Scarabaeidae
(poświętnikowate)

15. Cerambyx cerdo 
LINNAEUS, 1758

Kozioróg dębosz Coleoptera
(chrząszcze)

Polyphaga
(chrząszcze wielożerne

Cerambycidae 
(kózkowatych)

16. Euphydryas maturna 
(LINNAEUS, 1758)

Przeplatka maturna Lepidoptera
(motyle)

Ditrysia Nymphalidae
(rusałkowate)

17. Maculinea nausithous 
(BERGSTRÄSSER, 1779)

Modraszek nausitous Lepidoptera
(motyle)

Ditrysia Lycaenidae
(modraszkowate)

18. Eriogaster catax 
(LINNAEUS, 1758)

Barczatka kataks Lepidoptera
(motyle)

Ditrysia Lasiocampidae
(barczatkowate)

19. Bombus lucorum 
(LINNAEUS, 1761)

Trzmiel gajowy Hymenoptera
(błonkówki)

Aculeata
(żądłówki)

Bombidae
(trzmielowate)

20. Bombus terrestris 
(LINNAEUS, 1758)

Trzmiel ziemny Hymenoptera
(błonkówki)

Aculeata
(żądłówki)

Bombidae
(trzmielowate)

21. Bombus hypnorum 
(LINNAEUS, 1758)

Trzmiel parkowy Hymenoptera
(błonkówki)

Aculeata
(żądłówki)

Bombidae
(trzmielowate)

22. Bombus lapidarius 
(LINNAEUS, 1758)

Trzmiel kamiennik Hymenoptera
(błonkówki)

Aculeata
(żądłówki)

Bombidae
(trzmielowate)

23. Bombus hortorum 
(LINNAEUS, 1761)

Trzmiel ogrodowy Hymenoptera
(błonkówki)

Aculeata
(żądłówki)

Bombidae
(trzmielowate)

24. Bombus pascuorum 
(SCOPOLI, 1763)

Trzmiel rudy Hymenoptera
(błonkówki)

Aculeata
(żądłówki)

Bombidae
(trzmielowate)

25. Bombus sylvarum 
(LINNAEUS, 1761)

Trzmiel rudoszary Hymenoptera
(błonkówki)

Aculeata
(żądłówki)

Bombidae
(trzmielowate)
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Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Przeplatka maturna - owad dorosły (z lewej) i gąsienica (z prawej) (fot. A. Malkiewicz)

Fot. 2. Barczatka kataks - larwy (fot. A. Malkiewicz)
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Fot. 3. Modraszek nausitous (fot. A. Malkiewicz)

Fot. 4. Trzepla zielona (fot. D. Tarnawski)
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Fot. 5. Stanowisko kozioroga dębosza (st. 9 - patrz mapa) (fot. D. Tarnawski)

Fot. 6. Stanowisko 18 (fot. A. Malkiewicz)
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Ryby

dr Jan Kusznierz

Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
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Opis gatunku

Piskorz, Misgurnus fossilis (L.) jest  największym krajowym przedstawicielem rodziny 
kozowatych (piskorzowatych) Cobitidae. Należy do gatunków objętych ochroną ścisłą 
wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną oraz w załączniku II Dyrektywy 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny 
i flory.
Piskorz odznacza się wydłużonym, walcowatym ciałem, które tylko w odcinku ogonowym 
jest nieco bocznie spłaszczone. Głowa jest proporcjonalnie niewielka i zaokrąglona. Otwór 
gębowy otacza 5 par wąsików ułatwiających rybie wyszukiwanie pokarmu i orientację w 
warunkach słabego oświetlenia. Wszystkie płetwy są krótkie i zaokrąglone.
Ubarwienie jest żółtawo-brunatne, zaś cechą bardzo charakterystyczną są ciemnobrązowe 
pasy biegnące wzdłuż boków ciała. Na całym ciele rozmieszczone drobne, ciemne plamki. 
Barwa ciała zależy od środowiska, w którym ryba przebywa.
Piskorz zamieszkuje wyłącznie wody słodkie, przy czym preferuje zbiorniki wodne o 
miękkim, mulistym dnie, w tym przede wszystkim starorzecza, stawy, rzeki o niewielkim 
przepływie, przybrzeżne partie jezior oraz torfianki. Bywa spotykany nawet w bardzo małych 
zbiornikach wodnych, śródpolnych stawkach, a nawet w rowach melioracyjnych. Ze względu 
na anatomiczne i fizjologiczne przystosowania umożliwiające przetrwanie deficytów 
tlenowych gatunek ten spotykany jest w miejscach pozbawionych innych ryb. Dzięki 
zdolności wykorzystywania tlenu atmosferycznego wchłanianego przez bogato unaczynione 
ściany  jelita z połkniętych pęcherzyków powietrza piskorz jest też w stanie przetrwać deficyty 
wodne, a nawet częściowe wysychanie zamieszkiwanych przez siebie zbiorników wodnych. 
W przypadku wysychania zamieszkiwanego akwenu piskorz może zagrzebywać się w mule 
nawet na głębokość 70 cm.
Ryba ta prowadzi przydenny, skryty tryb życia. Często też, wykorzystując miękkie osady 
denne, całkowicie zagrzebuje się w mule. Ze względu na niewielki pęcherz pławny porusza 
się dość wolno i znaczną część czasu spędza nieruchomo w ukryciu.
Piskorz jest przedstawicielem fitofilnej grupy rozrodczej, co oznacza, że swoją ikrę składa na 
podłożu roślinnym. Tarło trwa od kwietnia do końca czerwca. Podczas zalotów, w trakcie 
których samiec owija się wokół samicy, ta ostatnia składa ikrę na roślinach, na wysokości 
kilkudziesięciu centymetrów nad powierzchnią dna. Płodność jest dość wysoka i wynosi od 
10 do 40 tysięcy ziaren ikry. Wylęg larw rozpoczyna się po około 48 godzinach od momentu 
zapłodnienia. Bezpośrednio po wylęgu larwy przyczepiają się do podwodnych roślin 
korzystając z gruczołów cementowych umieszczonych na głowie. W początkowym okresie 
rozwoju larwy oddychają za pomocą nitkowatych skrzeli zewnętrznych, które szybko 
zanikają w miarę formowania się właściwych skrzeli. Tym też  czasie istotną rolę w 
oddychaniu odgrywają silnie unaczynione płetwy piersiowe.
Pokarm piskorza stanowią drobne bezkręgowce denne, w tym zwłaszcza larwy owadów i 
skorupiaki, a także detrytus.
Przeciętny  wiek, jakiego dożywają piskorze wynosi 6 lat, zaś maksymalnie – 8. Maksymalna 
długość osiągana przez najstarsze osobniki rzadko przekracza 25 cm, a najczęściej wynosi 15 
– 20 cm. 
Zasięg występowania piskorza rozciąga się od Francji po zachodnią część dorzecza Wołgi. W 
Polsce występuje na terenie całego kraju, jednak ze względu na skryty  tryb życia informacje 
na ten temat są znacząco niekompletne.
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W klasyfikacji IUCN gatunek ten zaliczony  jest do kategorii niższego ryzyka (LC) (Freyhof, 
J. & Kottelat, M. 2008. Misgurnus fossilis. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2009.2. <www.iucnredlist.org>. Pobrane 2 listopada 2009 r.).
W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (PWRiL 2001) piskorzowi nadano status gatunku 
bliskiego zagrożeniu (NT), zaś w najnowszym opracowaniu (Witkowski A., Kotusz J., 
Przybylski M. 2009. Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista 
minogów i ryb – stan 2009. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (1): 33-52.) – kategorię gatunku 
narażonego na wyginięcie (VU).

Ichtiofaunistyczna waloryzacja terenu

Na badanym terenie obecność piskorza stwierdzono wyłącznie w jednym, niewielkim i 
wysychającym stawku położonym w pobliżu torów kolejowych (współrzędne WGS84: 
51.175082, 16.989241). W zbiorniku tym odłowiono 1 piskorza, co wskazuje na niewielką 
liczebność tego gatunku. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że piskorz spotykany jest 
też  w rowie melioracyjnym biegnącym wzdłuż torów kolejowych. Informacji tej nie udało się 
potwierdzić podczas przeprowadzonych odłowów kontrolnych.

Badany  teren prezentuje pod względem ichtiofaunistycznym niskie walory przyrodnicze, co 
wynika z faktu silnego przekształcenia tutejszych cieków i zbiorników wodnych, w tym 
zwłaszcza z ich zanieczyszczenia nierozerwalnie związanego z pełnioną przez nie funkcją.

Ze względu na występowanie piskorza wskazane jest zabezpieczenie zamieszkiwanego przez 
niego zbiornika oraz przyległych kanałów przed całkowitym wysychanie, co powinno 
sprzyjać przetrwaniu także innych gatunków, w tym zwłaszcza płazów. 

Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Piskorz (fot. J. Kusznierz)
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Płazy i gady

prof. dr hab. Maria Ogielska

dr Robert Maślak

dr Piotr Kierzkowski

Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

29



Wprowadzenie

 Przedmiotem niniejszego opracowania, przygotowanego dla Gminy Wrocław jest 
inwentaryzacja stanowisk gatunków płazów i gadów objętych ochroną ścisłą wymienionych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt  objętych ochroną, dla których nie stosuje się określonych w §8 ww. 
rozporządzenia odstępstw od zakazów oraz zamieszczone w załączniku II i IV Dyrektywy 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny 
i flory, na polach irygowanych na Osobowicach we Wrocławiu. Opracowanie jest podzielone 
na 5 części: 1. Krótka charakterystyka terenu; 2. Metodyka; 3. Statusy  ochronne gatunków i 
opisy gatunków; 4. Opisy stanowisk; 5. Podsumowanie i wnioski

Charakterystyka terenu 

Teren pól irygowanych na Osobowicach we Wrocławiu obejmuje obszar ok. 1100 ha. 
Od drugiej połowy XIX wieku jest wykorzystywany jako naturalna oczyszczalnia ścieków, 
które wylewane są na łąki poprzez kilkunastokilometrowy system rowów irygacyjnych. 
Blisko 80% powierzachni pól zajmują łąki. W trakcie oczyszczania ścieki przechodza przez 
system osadników.

Obszar pól poprzecinany jest  gęstą siecią rowów. Łąki położone najniżej są regularnie 
zalewane ściekami. Z użytkowania wyłączone są niewielkie części pól, głównie wzdłuż linii 
kolejowej Wrocław – Poznań, pomiędzy osiedlami Lipa Piotrowska i Świniary. Pola otoczone 
są w znacznej części lasami (głównie w części północnej i zachodniej) i osiedlami oraz 
polami uprawnymi (głównie w części południowej i wschodniej). W części wschodniej 
przylegają częściowo do Odry.

Metodyka

 Najlepszą porą do stwierdzenia gatunków płazów bezogonowych jest  ich pora 
godowa, charakterystyczna dla każdego gatunku. Należy zatem rozpocząć obserwacje 
wczesną wiosną. Ten termin jest odpowiedni do stwierdzenia żab brunatnych (moczarowej i 
trawnej) oraz ropuchy szarej. Następnym terminem jest kwiecień i maj, kiedy do godów 
przystępują ropuchy zielone, żaby zielone i kumaki nizinne. Obserwacje w ciągu dnia 
polegają na obchodzeniu zbiornika w czasie słonecznej pogody i wypatrywaniu zwierząt a 
wieczorem i w nocy  na nasłuchiwaniu charakterystycznych dla każdego gatunku głosów 
godowych samców. 

 Płazy  ogoniaste (traszka grzebieniasta i traszka zwyczajna) wchodzą do wody  już od 
wczesnej wiosny w celu odbycia godów. Ponieważ te płazy nie wydają głosów godowych, 
metodą stwierdzania form larwalnych i dorosłych traszek w zbiorniku wodnym jest 
obserwacja toni i dna, najlepiej w słoneczny dzień lub w nocy przy latarce. Równie dobrą 
metodą jest  przeszukiwanie roślin zanurzonych w wodzie w celu stwierdzenia obecności jaj. 
Jaj obu tych gatunków traszek różnią się od siebie wielkością i barwą.   

 Obecność gadów stwierdza się metodą wzrokową, najlepiej rano w słoneczne dni, 
kiedy  zwierzęta wygrzewają się na słońcu po chłodnej nocy. W przypadku jaszczurki 
żyworodnej i zaskrońca zwyczajnego należy starannie przeszukiwać brzegi oraz toń 
zbiorników wodnych, a w przypadku jaszczurki zwinki – rozmaite skarpy, pobocza dróg i 
miejsca nasłonecznione.
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Statusy ochronne i opis gatunków płazów i gadów występujących na 
badanym terenie

W Polsce występuje 18 gatunków płazów (w tym jeden naturalny mieszaniec 
hybrydogenetyczny) i 8 gatunków gadów. Natomiast na badanym terenie stwierdzono 
występowanie 6 gatunków płazów i 3 gatunki gadów.

W Polsce wszystkie gatunki płazów i gadów podlegają ochronie (Rozporządzenie 
Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt  objętych ochroną 
Dz. U. Nr 220 poz. 2237 z dnia 28 września 2004). Dodatkowo niektóre gatunki lub ich 
siedliska objęte są ochroną jako obiekty  zainteresowania Unii Europejskiej. Reguluje to 
Konwencja o Ochronie Gatunków Dzikiej Flory  i Fauny  Europejskiej oraz ich Siedlisk (tzw. 
Konwencja Berneńska z dnia 19.09.1979) oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 w Sprawie Ochrony Siedlisk Naturalnych oraz Dzikiej Fauny i Flory  (tzw. Dyrektywa 
Siedliskowa lub Habitatowa). Gatunki szczególnie zagrożone opisane są w Czerwonych 
Księgach i Czerwonych listach Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). 

Konwencja Berneńska załącznik II (B/II) zawierający spis ściśle chronionych 
gatunków zwierząt oraz załącznik III (B/III) zawierający spis chronionych gatunków fauny. 

Dyrektywa Habitatowa (Siedliskowa) -  załącznik 2 (H/2) zawierający spis 
gatunków, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochronych oraz 
załącznik 4 (H/4) zawierający spis gatunków, które wymagają ścisłej ochrony  (tzw. gatunki 
naturowe – ważne w skali europejskiejgatunki dla których państwa członkowskie Unii 
Europejskiej zobowiązane są utworzyć obszary ich ochrony - Natura 2000). Przy każdym z 
gatunków wymienionych poniżej zaznaczone będą symbole Konwencji Berneńskiej i 
Dyrektywy Habitatowej tak, jak zaznaczono to powyżej w nawiasach.

Płazy reprezentowane są na badanym obszarze przez 6 gatunków:
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus   B/II, H/4, Polska Czerwona Księga Zwierząt NT,  
                                                                      Czerwona Lista IUCN LR/cd
Ropucha szara Bufo bufo   B/III
Ropucha zielona Pseudepidalea viridis      B/II, H/4
Kumak nizinny Bombina bombina    B/II, H/4, Polska Czerwona Księga Zwierząt NT,  
                                                                       Czerwona Lista IUCN LR/cd
Żaba wodna Pelophylax esculentus B/III, H/5
Rzekotka drzewna Hyla arborea   B/II, H/4, Czerwona Lista IUCN LR/nt

Gady reprezentowane są na badanym obszarze przez 3 gatunki:
Jaszczurka zwinka Lacerta agilis    B/II, H/4, 
Jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara   B/III
Padalec zwyczajny Anguis fragilis   B/III
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix  B/III

Opis gatunków

PŁAZY
Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)
Status ochronny: B/II, H/4, Polska Czerwona Księga, Czerwona lista IUCN.
Jest to największy gatunek traszek występujących na terenie Polski. Długość ciała dorosłych 
osobników dochodzi do 15 cm. Osobniki tego gatunku prowadzą lądowy tryb życia, jednak na 
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okres godów wchodzą do zbiorników wody stojącej. W okresie godowym u samców rozwija 
się okazały grzebień na grzbiecie (płetwa grzbietowa). Wierzch ciała jest niemal czarny, 
brzuch pomarańczowy z okrągłymi ciemnymi plamami, szczególnie w okolicy  piersiowej. 
Obie płcie ubarwione są podobnie, samice w okresie godów nie wykształcają grzebienia na 
grzbiecie. 
Do wody traszki grzebieniaste wchodzą w marcu i kwietniu, a w maju następuje składanie jaj. 
Często godują wraz z traszkami zwyczajnymi w tym samym zbiorniku wodnym. W czasie 
życia w wodzie żywią się bezkręgowcami wodnymi oraz larwami i kijankami płazów. Chętnie 
pożerają w dużych ilościach larwy komarów. W lecie, po zakończeniu godów, traszki 
opuszczają zbiorniki wodne i przybierają o wiele mniej efektowny wygląd: skóra ich staje się 
szorstka, samiec traci grzebień. Z jaj pozostawionych w wodzie wylęgają się larwy, które 
opuszczają zbiorniki wodne po metamorfozie późnym latem i jesienią. Zarówno dorosłe, jak i 
młode traszki w okresie życia lądowego prowadzą nocny tryb życia lub wychodzą na żer po 
deszczach. Ich kryjówkami są wilgotne miejsca, jamki, szczeliny pod korą lub pniami drzew. 
Zimują na lądzie, często grupowo. 

Zagrożenia dla tego gatunku są takie same, jak dla traszki zwyczajnej. Traszki grzebieniaste 
wymagają jednak większych zbiorników bogatych w roślinność wodną oraz większego 
obszaru lądowego wokół zbiornika.

Kumak nizinny (Bombina bombina)
Status ochronny: B/II, H/4, Polska Czerwona Księga, Czerwona lista IUCN

Kumak nizinny jest niewielkim (3-6 cm długości) płazem o drobnej budowie i 
spłaszczonym ciele. Grzbiet ubarwiony jest na kolor brązowo-oliwkowy. Charakterystyczne 
jest ubarwienie brzucha, który pokryty jest ciemnopomarańczowymi jaskrawymi plamami na 
szarym tle. Jest płazem typowo wodnym, spotykanym w stawach i jeziorach, oraz w małych 
zbiornikach wodnych, kałużach i koleinach dróg. Obecność kumaków najłatwiej poznać po 
charakterystycznym głosie, który wydawany jest przez samce. Zimuje na lądzie, ale całe 
aktywne życie spędza w wodzie. Pora godowa rozpoczyna się w kwietniu i trwa do czerwca, a 
młode przeobrażają się w okresie od lipca do października. Po przeobrażeniu młode kumaki 
pozostają zwykle w tym samym zbiorniku wodnym, aż  do zimowania. Jest typowym 
gatunkiem nizinnym. Obecnie jego populacje są zagrożone wyginięciem z powodu 
postępującego zanieczyszczenia oraz niszczenia zbiorników wodnych.

Ropucha zielona (Pseudepidalea viridis) 
Status ochronny: B/II, H/4
 Ropuchy zielone są nieco mniejsze od opisanych powyżej ropuch szarych. Najbardziej 
charakterystyczną jej cechą jest ubarwienie grzbietowej strony ciała. Są to zielone 
nieregularne plamy na jaśniejszym tle i czerwone plamki w okolicach brodawek skórnych. 
Długość ciała dorosłych najczęściej wynosi 5 – 8 cm, choć zdarzają się osobniki większe (do 
11 cm). Ropucha zielona jest odporna na trudne warunki środowiskowe i dobrze znosi 
wahania temperatury. Dobrze czuje się w środowiskach miejskich, betonowych zbiornikach, 
piaskowniach i żwirowniach. Z lądowych kryjówek zimowych wychodzi najczęściej w 
kwietniu, a w maju i czerwcu odbywa gody, podczas których okresie w porze wieczornej i 
nocnej samce wydają bardzo przyjemny  śpiewny trel. Przeobrażenie kijanek w młode 
ropuchy następuje w lipcu i sierpniu. Po 2 – 4 latach życia na lądzie osiągają dojrzałość 
płciową. 
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Ropucha szara (Bufo bufo)
Status ochronny: B/III
 Na badanym terenie gatunek ten jest spotykany rzadko. Ropuchy mają ciało krępe i 
nogi krótkie, poruszają się więc dość powoli raczej krocząc niż skacząc. Samce osiągają 5-9 
cm, samice są większe i osiągają 6-12 cm. Jest to gatunek o wybitnie lądowym trybie życia, 
zimujący również na lądzie. Bytuje w lasach, ogrodach i na polach, polując nocą i 
wieczorami. Do wody wchodzi jedynie na krótko na gody, które najczęściej trwają kilka dni 
w najczęściej marcu lub czasem nawet w kwietniu, w zależności od pogody. Wówczas 
odbywa się masowa migracja do i z miejsc rozrodu. Zwierzęta często migrują połączone w 
pary, co tym bardziej utrudnia wędrówkę. Młode przeobrażone osobniki wychodzą na ląd w 
lipcu. Jest to najbardziej zagrożony ruchem kołowym płaz w Polsce. Na zmniejszanie się 
populacji tego gatunku ma wpływ także zanikanie małych zbiorników wodnych i chemizacja 
rolnictwa. 

Żaby zielone (Pelophylax esculentus – complex)
Status ochronny: żaba jeziorkowa i śmieszka B/III, H/4, N/IV, żaba wodna B/III, H/5. 

Pod tą nazwą opisana jest wspólnie żaba wodna (Pelophylax esculentus) oraz żaba 
jeziorkowa (Pelophylax lessonae) i żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus). Do niedawna 
ich nazwy rodzajowe brzmiały odpowiednio: Rana esculenta, R. lessonae, R. ridibunda. Żaba 
jeziorkowa i śmieszka są gatunkami, natomiast żaba wodna jest mieszańcem 
hybrydogentycznym, czyli produkującym klonalnie gamety z chromosomami jednego z 
gatunków rodzicielskich, najczęściej nieobecnego w populacji. Żaby zielone występują na 
nizinach. Żaba jeziorkowa zasiedla małe zbiorniki wodne, a zimuje na lądzie, żaba śmieszka 
natomiast żyje w dużych, niezamarzających do dna zbiornikach, i zimuje w wodzie. Żaba 
wodna występuje we wszystkich rodzajach zbiorników, a zimować może zarówno na lądzie 
jak i w wodzie. Żaby zielone aktywne życie spędzają w zbiornikach wodnych i w ich pobliżu. 
Godują masowo w maju, wydając charakterystyczny rechot. Poszczególne gatunki i 
mieszańca można odróżnić po głosach godowych samców, jednak najbardziej wiarygodnym 
sposobem oznaczania są odpowiednie pomiary morfometryczne i określenie kształtu modzela 
na I palcu kończyny tylnej. Młode osobniki przeobrażają się w sierpniu. Zagrożeniem dla nich 
jest zanieczyszczenie wód oraz zanikanie zbiorników wodnych. 

Rzekotka drzewna (Hyla arborea)
Status ochronny: B/II, H/4

Jest to jeden z najmniejszych gatunków płazów w Polsce; osiąga wymiary 3-6 cm. 
Rzekotki mają jednolicie szmaragdowozieloną barwę, potrafią jednak szybko dostosowywać 
się kolorem do otoczenia. Charakteryzują się posiadaniem przylg na zakończeniach palców. 
W okresie godowym samce odzywają się niezwykle donośnym głosem, słyszanym nawet na 
kilka kilometrów. Czasami odzywają się również poza porą godową. Rzekotki zimują na 
lądzie, a gody rozpoczynają w maju. Aktywne życie spędza w krzewach, na drzewach i 
roślinności szuwarowej w pobliżu zbiorników wodnych. Gatunek typowy dla nizin, choć 
nawet na nich nie występuje często, jest bowiem wrażliwy na wszelkie zmiany w środowisku.

GADY
Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
Status ochronny: B/II, H/4

Osobniki tego gatunku osiągają długość do kilkunastu centymetrów. Mają ubarwienie 
jasnobrązowe lub szarobrązowe, często z białymi plamkami po bokach ciała oraz 
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ciemniejszym deseniem; istnieje jednak duża zmienność ubarwienia. Samce w szacie godowej 
mają zielone podgardle. Gody  przypadają na wiosnę do czerwca, samica składa do kilkunastu 
jaj w wykopanych norkach. 

Stosunkowo dobrze przystosowuje się do środowisk zmienionych przez człowieka, 
wykorzystując jako siedliska wały  przeciwpowodziowe, brzegi dróg, nasypy kolejowe i 
drogowe, nasłonecznione skarpy, wyręby i brzegi lasów. Występuje także w pobliżu 
zbiorników wodnych pod warunkiem, że obok znajdują się tereny  o znacznym 
nasłonecznieniu. Nigdy nie występuje na terenach podmokłych. Jaszczurki zazwyczaj 
przebywają w pobliżu swoich norek, dokąd szybko uciekają w razie niebezpieczeństwa. 
Jedyną bronią jest zjawisko autotomii, czyli odrzucania ogona. Poza okresem godowym tzn. 
późnym latem i jesienią, podejmuje migracje w poszukiwaniu dogodnych środowisk wędrując 
przede wszystkim wzdłuż nasypów i miedz. 

Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara)
Status ochronny: B/III

Ciało ma delikatne, głowę słabo zaznaczoną i stosunkowo długi ogon. Ubarwienie jest 
różnorodne, zazwyczaj brązowe z plamkami i kropkami często zlewającymi się we wstęgi. 
Strona brzuszna samicy  jest jasna, a u samca pomarańczowa. Okres godowy przypada na maj 
i czerwiec. Młode, gotowe do samodzielnego życia, rodzą się w sierpniu. 
Jaszczurki żyworodne występują głównie w miejscach podmokłych, nieraz bardzo licznie. 
Chronią się pod pniami, w wykrotach i szczelinach, a w wodzie dobrze pływają. Jedyną 
bronią jest zjawisko autotomii, czyli odrzucania ogona. Zagrożenia mogą być związane z 
chemizacją rolnictwa i zanikaniem terenów podmokłych, będących siedliskiem tego gatunku.

Padalec zwyczajny (Anguis fragilis)
Status ochronny: B/III

Kształt  ciała wężowaty, silnie wydłużony. Należy do podrzędu jaszczurek, jednak nie 
posiada odnóży. Głowa, słabo oddzielona od tułowia. Łuski ściśle do siebie przylegają, 
czyniąc ciało padalca bardzo gładkim. Długość ciała 40-50 cm. Ubarwienie szarobrązowe, 
brązowe lub jasnoszare. Samice są żyworodne i rodzą młode zdolne do samodzielnego życia. 
Preferuje cieniste lasy liściaste lub mieszane o wilgotnym podłożu i bogatym podszyciu. 
Występuje jednak także na obrzeżach lasów, zagajników i łąk. Zimuje często w grupach z 
innymi gatunkami węży i jaszczurek.

Zagrożenia związane są przede wszystkim z brakiem dogodnych siedlisk, 
rozjeżdżaniem na poboczach dróg, gdzie często polują i wygrzewają się oraz bezpośrednim 
tępieniem tej jaszczurki przez ludzi (jako tzw. "miedzianki", uważanej często za jadowitą i 
bardziej niebezpieczną od żmii). Jedyną jego bronią jest zjawisko autotomii, czyli odrzucania 
ogona. 

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)
Status ochronny: B/III

Wąż  ten ma głowę wyraźnie odgraniczoną od reszty ciała, a po bokach głowy 
występują charakterystyczne żółte plamy. Barwa ciała jest  szaro-oliwkowa. Osobniki osiągają 
znaczne długości ciała, co najmniej kilkadziesiąt cm, a samice często powyżej 1 metra. Okres 
godowy przypada w kwietniu i maju. Samica składa do 30 jaj w stosach butwiejących liści, 
kompostach, starych stogach siana itp.  Węże zimują gromadnie, często z innymi gadami. 
Szczególnie liczne są tam gdzie żyją duże populacje płazów (głównie żab zielonych) 
będących ich pokarmem, a więc w okolicach zbiorników wodnych, podmokłych łąk i lasów. 
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Zagrożenia dla tego gatunku wynikają ze zmniejszania się liczebności populacji płazów, a 
także bezpośredniego tępienia przez ludzi. 

Opis stanowisk

Stanowisko 1. 
Odstojniki. Na brzegu jednego z nich (suchego) stwierdziliśmy obecność 8 młodych 
osobników jaszczurki zwinki. 

Stanowisko 2.
Niewielka łąka pomiędzy ul. Ćwiczebną a niewielkim lasem. Dorosłe i młode osobniki 
jaszczurki zwinki (kilka sztuk). 

Stanowisko 3.
Brzeg odstojników. 1 młody osobnik jaszczurki zwinki.

Stanowisko 4.
Niewielki staw przy torach kolejowych. Jest to jedno z najcenniejszych stanowisk na 
badanym obszarze. Woda w nim jest czysta, bogata w plankton i roślinność zanurzoną. 
Dookoła otoczony jest trzciną i roślinnością szuwarową. Zarówno w wodzie, jak i na 
brzegach, stwierdziliśmy występowanie następujących gatunków:
Traszka grzebieniasta (jaja i osobniki dorosłe),
Żaba wodna (około 20 osobników dorosłych i 5 młodych),
Rzekotka drzewna (około 5-10 samców),
Zaskroniec (1 osobnik)
Jaszczurka zwinka (1 dorosły i kilka młodych).

Stanowisko 5.
Rozlewisko na łące. Woda czysta i bogata w plankton. Stwierdziliśmy obecność 1 dorosłego 
osobnika żaby wodnej. 

Stanowisko 6.
Śródleśny staw otoczony dębami. Jest  to jedno z najcenniejszych stanowisk na badanym 
terenie. Na brzegach niewielkie ilości trzciny i roślinność szuwarowa. Woda jest czysta i 
bogata w plankton. Zarówno w wodzie, jak i na brzegach, stwierdziliśmy występowanie 
następujących gatunków:
Traszka grzebieniasta (jaja i osobniki dorosłe),
Żaba wodna (około 50 osobników dorosłych i młodych),
Rzekotka drzewna (około 15 samców),
Zaskroniec (1 osobnik)
Jaszczurka zwinka (1 osobnik),
Padalec (1 osobnik)

Stanowisko 7.
Rozlewisko pomiędzy skrajem trzcinowiska a przydrożnymi zadrzewieniami. Stwierdziliśmy 
obecność kumaków nizinnych (1 samiec), rzekotki drzewnej (około 10 samców) i jaszczurki 
zwinki (1 osobnik). 
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Stanowisko 8.
Przepompownia Rędzin. W cieku wodnym (Trzciana) stwierdziliśmy 1 samca żaby wodnej. 

Stanowisko 9.
Rozlewiska na łące obok drogi. Stwierdziliśmy obecność ropuchy zielonej (1 samiec) 
i rzekotki drzewnej (2 samce).  

Stanowisko 10.
Rozlewiska na łące obok drogi. Stwierdziliśmy obecność ropuchy zielonej (1 samiec), żab 
wodnych (około 10 samców), kumaka nizinnego (kilka samców) i rzekotki drzewnej (3 
samce).  

Stanowisko 11.
Rozlewiska na łące obok drogi. Stwierdziliśmy obecność rzekotki drzewnej (5-10 samców).  

Stanowisko 12.
Rozlewiska na łące obok drogi. Stwierdziliśmy obecność rzekotki drzewnej (5-10 samców).  

Stanowisko 13.
Rozlewiska na łące obok drogi. Stwierdziliśmy obecność rzekotki drzewnej (5-10 samców) 
i żab wodnych (1 samiec).  

Stanowisko 14.
Oczko śródpolne otoczone dębami. Stwierdziliśmy obecność rzekotki drzewnej (5-10 
samców).  

Stanowisko 15.
Rozlewisko przy starorzeczu. Pomimo silnie zanieczyszczonej wody stwierdziliśmy obecność 
kumaka nizinnego (2 samce).  Na brzegach stwierdziliśmy obecność jaszczurki żyworodnej 
i jaszczurki zwinki. 

Stanowisko 16.
Starorzecze. Stwierdziliśmy obecność kumaka nizinnego (2 samce).  

Stanowisko 17.
Stwierdziliśmy obecność kumaka nizinnego (około 10 samców).  

Stanowisko 18.
Rejon dawnej żwirowni. Pozostało 1 oczko wodne otoczone nieużytkami z roślinnością 
ruderalną. Stwierdziliśmy obecność ropuchy  zielonej (1 samiec) i jaszczurki zwinki (1 
osobnik). 

Stanowisko 19.
Staw (starorzecze) przy ul. Kaczeńcowej. Obecnie plac budowy obwodnicy autostradowej. 
Stwierdziliśmy obecność żab wodnych (2 samce). 
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Stanowisko 20.
Staw przeciwpożarowy w Rędzinie. Miejsce występowania rzekotki drzewnej (10-15 
samców) i żaby wodnej (5-10 samców) oraz ropuchy szarej. 

Podsumowanie i wnioski

W sumie sprawdziliśmy 34 miejsca, w których potencjalnie mogły  występować płazy i/lub 
gady, oraz przebadaliśmy cały teren metodą nasłuchową. Poszukiwane gatunki stwierdziliśmy 
na 20 stanowiskach. Stwierdziliśmy występowanie 6 gatunków płazów (traszka grzebieniasta, 
kumak nizinny, ropucha zielona, ropucha szara, żaba wodna, rzekotka drzewna) oraz 4 
gatunków gadów (jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec). 
Teren pól irygacyjnych jest atrakcyjny dla płazów jako miejsce rozrodu, jest  bowiem 
nasłoneczniony  i obfituje w miejsca podmokłe i liczne zbiorniki wodne. Stanowi jednak 
pułapkę ekologiczną, bowiem w przeważającej większości miejsca te nie gwarantują sukcesu 
rozrodczego. Płazy składają jaja do wody, która jest tak zanieczyszczona, że powoduje śmierć 
zarodków i stadiów larwalnych.    
Pola irygacyjne przylegają bezpośrednio do cennych przyrodniczo obszarów wzdłuż  brzegów 
rzeki Widawy  oraz do Lasu Rędzińskiego i Lasu Lesickiego. Obszary  te stanowią cenne 
źródło różnorodności gatunkowej. Obserwacje herpetofauny  na tych terenach rozpoczęliśmy 
w roku 2001 i stwierdziliśmy tam występowanie dodatkowo 3 gatunków płazów, a 
mianowicie traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgaris), żab trawnych (Rana temporaria) i żab 
moczarowych (Rana arvalis). W sprzyjających warunkach gatunki te mogą łatwo 
rozprzestrzenić się na teren pól irygacyjnych. Żaby brunatne są ostatnio coraz rzadziej 
spotykane w okolicach Wrocławia, mogą więc stanowić swoisty wskaźnik jakości 
środowiska. W roku 2001 miejscem rozrodu żab trawnych było opisane tu stanowisko 6; 
obecnie nie stwierdziliśmy tam ani młodych, ani dorosłych osobników. 
Podsumowując możemy stwierdzić, że pola irygacyjne są potencjalnie bardzo cennym 
miejscem dla płazów i gadów i powinny  być zachowane. Warunkiem jest jednak obecność 
czystej wody i zaprzestanie zrzucania ścieków (zarówno z kanalizacji, jak i z beczkowozów). 
Odpowiedni poziom wody można prawdopodobnie zapewnić odtwarzając koryta istniejących 
tu niegdyś niewielkich rzek (Trzciana, Mokrzyca), z których pozostały jedyne fragmenty 
starorzeczy. Być może stały dopływ wody mógłby pochodzić z kanalizacji deszczowej, 
jednak warunkiem jest czystość zrzucanej wody. 
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Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Traszka grzebieniasta (fot. M. Ogielska)

Fot. 2. Kumak nizinny (fot. M. Ogielska)

Fot. 3. Ropucha zielona (fot. M. Ogielska)
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Fot. 4. Żaba zielona (fot. M. Ogielska)

Fot. 5. Rzekotka drzewna (fot. M. Ogielska)

Fot. 6. Jaszczurka zwinka (fot. M. Ogielska)
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Fot. 7. Padalec zwyczajny (fot. M. Ogielska)

Fot. 8. Zaskroniec zwyczajny (fot. M. Ogielska)
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Fot. 9. Stanowisko 1 (fot. M. Ogielska)

Fot. 10. Stanowisko 2 (fot. M. Ogielska)
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Fot. 11. Stanowisko 3 (fot. M. Ogielska)

Fot. 12. Stanowisko 4 (fot. M. Ogielska)
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Wprowadzenie

Tereny podmokłe należą do najsilniej zagrożonych ekosystemów na świecie, co 
związane jest z ich likwidacją i przekształceniami wskutek działalności człowieka. 
Współcześnie ocenia się, że w ostatnim stuleciu aż 90% wszystkich terenów podmokłych 
jakie zanikły znajdowało się na terenie Europy (Wetland International 2009). 

Teren pól irygacyjnych (ok. 1100 ha) chociaż został ukształtowany w wyniku 
działalności człowieka stanowi ważne miejsce rozrodu, odpoczynku i zimowania dla wielu 
gatunków ptaków. Obszar ten od drugiej połowy 19. wieku wykorzystywany jest jako 
naturalna oczyszczalnia ścieków, które wylewane są na łąki poprzez kilkunastokilometrowy 
system rowów irygacyjnych. Z punktu widzenia ochrony  ptaków, najcenniejsze siedliska 
stanowią łąki (zajmujące 80% powierzchni pól), trzcinowiska oraz osadniki ścieków. 
Struktura trzcinowisk jest bardzo urozmaicona. Występują tutaj zarówno zwarte łany trzcin 
Phragmites australis na suchym podłożu, jak i mozaikowate układy roślinności bagiennej, z 
trzciną, pałką szerokolistną Typha latifolia, tatarakiem Acorus calamus, a lokalnie także z 
płatami turzyc Carex sp. Trzcinowiska położone są w terenie otwartym w otoczeniu łąk, tylko 
wokół niektórych występują niewielkie skupiska drzew. W procesie oczyszczania ścieki 
przechodzą przez system osadników, które przy  niskim poziomie wód stanowią atrakcyjne 
miejsce żerowania i odpoczynku dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym licznie 
przelatujących przez ten obszar ptaków siewkowych (Lontkowski i in. 1988).
 Liczebność populacji niektórych gatunków ptaków wodno-błotnych zamieszkujących 
obszar pól irygacyjnych (np. wodnika, rokitniczki, trzciniaka, podróżniczka i brzęczki) należy 
do jednych z największych w skali Śląska i całej południowo-zachodniej Polski (Dyrcz i in. 
1991, Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Orłowski i Górka, w druku, niniejsza inwentaryzacja), co 
sprawia iż  teren ten powinien zostać objęty  ochroną jako ważna ostoja ptasia. Na opisywanym 
terenie gniazduje około 4% krajowej populacji podróżniczka, co kwalifikuje ten obszar do 
sieci ostoi ptasich o randze międzynarodowej Important Bird Area (Orłowski i in. 2008, Wilk 
i in. 2009). 

W pracach terenowych nad inwentaryzacją awifauny pól irygacyjnych szczególną 
uwagę przywiązano do awifauny terenów podmokłych i łąk. Ptaki te należy współcześnie do 
najbardziej zagrożonej grupy zwierząt  w Polsce (Głowaciński 2001), stąd przyjęto, że 
stanowić powinny one priorytet w badaniach terenowych, a także przy formułowaniu zaleceń 
ochronnych dla obszaru pól irygacyjnych. 

Teren badań

Na podstawie analiz danych kartograficznych i eksploracji terenowych wytypowano 
91 trzcinowisk, które wraz z przyległą taflą wody zajmowały 159,51 ha. Trzcinowiska 
zlokalizowane były zarówno w obwałowanych, niewielkich osadnikach ścieków o 
regularnych kształtach jak i w zbliżonych do naturalnych obniżeniach terenu, częściowo 
wypełnionych wodą, o urozmaiconej linii brzegowej. Wielkość poszczególnych trzcinowisk 
kształtowała się od 0,016 do 29,30 ha (średnia; 95% c.l. = 1,75; 0,97-2,53 ha). Łączna 
powierzchnia najmniejszych trzcinowisk, poniżej 0,2 ha (n = 23) wynosiła 2,06 ha (1,3% 
wszystkich). Trzcinowiska od 0,2 do 1 ha (n = 37) zajmowały  łącznie powierzchnię 15,79 ha 
(9.9% wszystkich). Wśród trzcinowisk od 1 do 5 ha znalazło się 21 obiektów, o łącznej 
powierzchni 42,52 ha (26,7%). Trzcinowisk powyżej 5 ha było 10, a ich łączna powierzchnia 
wynosiła 99,14 ha (62,1%). Powierzchnię trzcinowisk określono na podstawie bezpośrednich 
pomiarów terenowych i  zdjęć lotniczych. Trzcinowiska określono symbolami, a dokładna ich 
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lokalizacja i charakterystyka została przedstawiona na Rysunku 1 i w Tabeli 2.
 Drugi typ biotopu objęty szczegółowymi badaniami stanowiły łąki (ok. 80% całości 
pól irygacyjnych), które poprzecinane są gęstą siecią rowów. Część najniżej położonych łąk 
jest regularnie irygowana ściekami, i charakteryzuje się bardzo uproszczonym składem runi, 
zdominowanym przez kilka gatunków traw. Wyżej położone powierzchnie łąkowe, na których 
nie prowadzi się zalewów ściekami, są zdecydowanie bardziej urozmaicone florystycznie i 
występuje tutaj szereg gatunków roślin zielnych charakterystycznych dla łąk świeżych; 
obydwa te rodzaje łąk są regularnie koszone, co najmniej 1 raz w roku. Ponadto niewielka 
część łąk wyłączona została z rolniczego użytkowania, co sprawiło, że pojawiła się na nich 
roślinność ruderalna (wrotycz Tanacetum vulgare, nawłocie Solidago sp.), a miejscami także 
samorzutnie rozprzestrzeniające się krzewy głogu jednoszyjkowego Crataegus monogyna i 
tarniny Prunus spinosa. Nieużytkowane łąki zlokalizowane są głównie wzdłuż linii kolejowej 
Wrocław-Poznań, pomiędzy osiedlami Lipa Piotrowska i Świniary.

Metody
 
Celem określenia liczebności ptaków w trzcinowiskach i łąkach przeprowadzono 

badania ilościowe, w wyniku których uzyskano dokładne dane o liczbie terytoriów i liczbie 
par lęgowych. Wyniki tych badań stanowiły podstawę do formułowania zaleceń ochronnych 
awifauny  w rejonie pól irygacyjnych. Badania ilościowe prowadzono w sezonie wiosennym 
(lęgowym) w latach 2008-2009 w okresie od końca marca do końca pierwszej połowy lipca. 
Obszar łąk oraz trzcinowisk skontrolowano co najmniej trzykrotnie (IV-VI), podczas 
bezwietrznej i bezdeszczowej pogody.  Na niektórych dużych osadnikach oraz fragmentach 
stale zalanych łąk, które stanowiły miejsca szczególnie atrakcyjne dla ptaków, liczba kontroli 
była wyższa i wynosiła 5-8. Liczenia prowadzono w godzinach porannych (od świtu do ok. 
godziny  12) oraz wieczornych (od ok. godziny 18 do 1-2 godzin po zachodzie słońca), a 
wyniki obserwacji nanoszono na mapy. Podczas liczenia ptaków w trzcinowiskach zwracano 
uwagę do lokalizacji równocześnie śpiewających samców oraz ich przemieszczeń w czasie 
lotów tokowych (podróżniczek Luscinia svecica, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus). 
Liczebność niektórych gatunków (bociana białego Ciconia ciconia, łabędzia niemego Cygnus 
olor, myszołowa Buteo buteo, remiza Remiz pendulinus, kwiczoła Turdus pilaris i kruka 
Corvus corax) określono na podstawie liczby znalezionych gniazd. Liczebność większości 
drobnych ptaków wróblowych, skrytych chruścieli i przepiórki Coturnix coturnix ustalono na 
podstawie co najmniej dwukrotnego stwierdzenia śpiewających samców w odstępie 14 dni. 
Podstawą określenia liczebności perkozka Tachabyptus ruficollis oraz kaczek była liczebność 
samic wodzących młode. Liczbę lęgowych par żurawia Grus grus, błotniaka stawowego 
Circus aeruginosus oraz ptaków siewkowych określano na podstawie obecności tokujących i 
zaniepokojonych ptaków oraz osobników z materiałem gniazdowym lub rodzin z młodymi.  

W przedłożonej inwentaryzacji w formie tabelarycznej (Tabela 1) zamieszczono dane 
o wszystkich gatunkach ptaków stwierdzonych na terenie pól irygacyjnych w ostatnich 
kilkudziesięciu latach, a także o gatunkach licznych i rozpowszechnionych, w tym ptakach 
występujących w zadrzewieniach. W przypadku ptaków migrujących podano ich status oraz 
określono maksymalne koncentracje na terenie pól irygacyjnych w oparciu o opublikowane 
prace naukowe, regionalną kartotekę awifauny Śląska (Zakład Ekologii Ptaków Uniwersytetu 
Wrocławskiego) i niepublikowane dane autorów. Dane o gatunkach migrujących pochodzą z 
opublikowanych prac naukowych, a także z badań prowadzonych przez autorów niniejszej 
inwentaryzacji, natomiast dane o gatunkach licznych zbierano w trakcie kontroli terenowych 
wiosną 2008-2009. Ze względu na fakt, iż wszystkie gatunki  przedstawione w Tabeli 1 są na 
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terenie Polski objęte ochroną gatunkową ścisłą lub częściową (za wyjątkiem kilku gatunków 
łownych), zrezygnowano z ich każdorazowego określania mianem „gatunku chronionego”. 
Bardziej szczegółową charakterystykę omawiającą 1) status na terenie Polski, 2) status 
ochronny, 3) status zagrożenia, 4) liczebność na polach irygacyjnych i 5) opis gatunku 
przedstawiono dla ptaków zamieszczonych w załączniku I Dyrektywy 79/409/EWG, ptaków 
ginących znajdujących się w Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt (Głowaciński 2001) oraz 
ptaków nielicznych i wykazujących ujemny trend liczebności w Polsce (Chylarecki i 
Jawińska 2007, Tomiałojć i Stawarczyk 2003). 

Wyniki inwentaryzacji

Dokładna analiza opublikowanych materiałów i danych autorów wykazała, iż 
awifauna pól irygacyjnych we Wrocławiu liczy 220 gatunków, z czego 105 to gatunki lęgowe 
(Tabela 1). W obrębie trzcinowisk stwierdzono występowanie 26 gatunków, a łączną liczbę 
par określono na co najmniej 1228 par, w tym w przypadku trzcinniczka Acrocephalus 
scirpaceus liczebność określono na przynajmniej 300 par (Tabela 2). Poniżej zamieszczamy 
szczegółowe charakterystyki gatunków uznanych za ginące i rzadkie w skali Polski. 
 
1. Gatunki zamieszczone w załączniku I Dyrektywy 79/409/EWG

Bocian biały Ciconia ciconia
Status występowania w Polsce. Średnio liczny ptak lęgowy na wschodzie kraju i nieliczny 
ptak lęgowy na południowym zachodzie (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony wymagający ochrony czynnej.
Status zagrożenia. W Europie gatunek odbudowujący liczebność po znacznym jej spadku 
(BirdLife International  2004), w Polsce zachodniej wykazuje spadek liczebności (Guziak i 
Jakubiec 2006).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych. 3 pary. W ostatnich kilkunastu latach nastąpił silny 
spadek liczebności tego gatunku. Jeszcze w latach 90-tych XX w. gniazdowało na polach 
irygacyjnych wraz z przylegającymi osiedlami 13 par bociana białego (Słychan 1996). 
Opis gatunku. Gatunek związany z siedliskami ludzkimi, gnieździ się na budynkach, 
drzewach, kominach oraz na słupach elektrycznych. Wyprowadza jeden lęg w roku. Miejsca 
żerowania stanowią łąki, pastwiska, miedze, strumienie i stawy. Gatunek wędrowny, zimuje w 
południowej Afryce.  

Błotniak stawowy Circus aeruginosus
Status występowania w Polsce. Nieliczny, a lokalnie średnio liczny  ptak lęgowy niżu 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony wymagający ochrony czynnej.
Status zagrożenia. W Europie gatunek wykazujący  ujemny trend ilościowy (BirdLife 
International 2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych. 4 pary. Jego liczebność podlegała w ostatnich 
dziesięcioleciach dużym wahaniom. Najliczniej gniazdował w latach 1990., kiedy 
stwierdzono 5-10 par tego gatunku (Słychan 1996, Orłowski i Górka 2009). 
Opis gatunku: Zamieszkuje trzcinowiska wokół zbiorników wodnych (stawy, jeziora), 
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miejsca żerowania stanowią pola, łąki, trzcinowiska. Gniazdo zakłada w środku gęstych 
trzcin. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, zimuje w Afryce, częściowo 
również w południowej Europie.

Kropiatka Porzana porzana
Status występowania w Polsce. Nieliczny lub średnio liczny gatunek lęgowy na wschodzie 
kraju, bardzo nieliczny lub nieliczny na zachodzie (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony wymagający ochrony czynnej.
Status zagrożenia. Niezagrożony
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych. Terytorialne kropiatki wykryto w dwóch 
trzcinowiskach w północnej części pól irygacyjnych, przy czym w pierwszym z tych 
trzcinowisk mogły znajdować się dwa terytoria.
Opis gatunku. Zamieszkuje płytkie, zarastające trzciną zbiorniki wodne, obszary zalewowe, 
starorzecza. Gniazdo buduje w trzcinach w pobliżu płytkiej wody. Wyprowadza 1-2 lęgi w 
roku. Prowadzi skryty tryb życia. Gatunek wędrowny, zimuje w południowej Europie i 
Afryce.

Zielonka Porzana parva
Status występowania w Polsce. Bardzo nieliczny ptak lęgowy niżu (Tomiałojć i Stawarczyk 
2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony 
Status zagrożenia. Gatunek wpisany do Polskiej czerwonej księgi zwierząt (Głowaciński 
2001).
Status na polach irygacyjnych. Gatunek prawdopodobnie lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych. 1 stanowisko stwierdzone w 2008 roku na trwałym 
rozlewisku pod Lipą Piotrowską
Opis gatunku. Gatunek związany z bagiennymi dolinami rzek, zarastającymi brzegami 
płytkich jezior i stawów oraz starorzeczy. Buduje gniazdo zawieszone nad wodą w trzcinach, 
pałkach lub tataraku. Wyprowadza 1-2 lęgi w sezonie. Prowadzi skryty  tryb życia. Gatunek 
wędrowny, zimuje w południowej Europie i Afryce

Derkacz Crex crex
Status występowania w Polsce. Nieliczny, a lokalnie średnio liczny gatunek lęgowy 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony wymagający ochrony czynnej.
Status zagrożenia. Globalnie gatunek bliski zagrożenia (IUCN 2009), w całej Europie 
zanotowano spadek liczebności (BirdLife International 2004).
Status na polach irygacyjnych. Prawdopodobnie lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych: W latach 2008 i 2009 stwierdzono odpowiednio 21 i 27 
odzywających się samców (Rys. 2). 
Opis gatunku. Środowisko lęgowe stanowią podmokłe łąki z wysoką roślinnością trawiastą i 
domieszką krzewów. Spotykany również  na wilgotniejszych polach uprawnych. Wyprowadza 
jeden lęg w roku. Prowadzi skryty  tryb życia. Gatunek wędrowny, zimuje w Afryce 
Środkowej. Znaczenie pól irygacyjnych dla ochrony gatunku. Liczebność derkacza na 
polach irygacyjnych wskazuje, iż jest to współcześnie jedno z większych skupisk lęgowych 
tego gatunku na Śląsku.
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Żuraw Grus grus
Status występowania w Polsce. Nieliczny lub bardzo nieliczny ptak lęgowy niżu (Tomiałojć 
i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony wymagający ochrony czynnej.
Status zagrożenia. W Europie zanotowano znaczny spadek liczebności tego gatunku 
(BirdLife International  2004). 
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych. 2 pary. Pierwsze próby  lęgów stwierdzono w latach 
1998-2000, a w latach 2005-2007 prawdopodobnie gnieździły  się już dwie pary, o czym 
świadczą obserwacje ptaków budujących gniazdo pod Lipą Piotrowską i Świniarami (kart. 
ZEP, M. Majcher).
Opis gatunku. Związany z siedliskami podmokłymi i wodnymi. W przeszłości gniazdował 
głównie w olsach i łęgach, obecnie wybiera również obrzeża stawów, niewielkie bagienka 
śródleśne, a nawet oczka wodne w krajobrazie rolniczym. Wyprowadza jeden lęg w roku. 
Gatunek wędrowny, zimuje na Półwyspie Iberyjskim i w Afryce. Ponadto na polach 
irygacyjnych od kilku lat zimuje do 150 żurawi (Orłowski 2006). 

Podróżniczek Luscinia svecica
Status występowania w Polsce. Lokalnie średnio liczny ptak lęgowy (wschodnia i środkowa 
część kraju), skrajnie nieliczny  na południu i południowym zachodzie (Tomiałojć i 
Stawarczyk 2003).
Status ochronny. gatunek ściśle chroniony
Status zagrożenia. Gatunek wpisany do Polskiej czerwonej księgi zwierząt (Głowaciński 
2001).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy.
Liczebność na polach irygacyjnych. 64 terytorialne samce. Podróżniczek mógł gniazdować 
na badanym terenie już w latach 1960. i 1970. (Dyrcz i in. 1991). Pierwsze pewne lęgi 
podróżniczka wykryto jednak dopiero  w 1994  roku (Słychan 1996). Obecnie na tym terenie 
gniazduje powszechnie. W roku 2004 stwierdzono na polach irygacyjnych 45 terytoriów 
(Orłowski i Sęk 2005). 
Opis gatunku. Zamieszkuje miejsca podmokłe, zakrzewione łąki, brzegi zbiorników 
wodnych, gdzie trzcinowiska są przemieszane z krzewami lub młodymi drzewami. 
Wyprowadza 1-2 lęgi w roku. Gatunek wędrowny, zimuje w północnej Afryce, Iranie, 
Indiach, Azji Południowo-Wschodniej. 
Znaczenie pól irygacyjnych dla ochrony gatunku. Gniazduje tutaj ok. 4% krajowej 
populacji, co kwalifikuje ten obszar do sieci ostoi ptasich IBA (Orłowski i in. 2008)

Jarzębatka Sylvia nisoria
Status występowania w Polsce. Nieliczny, a lokalnie średnio liczny  ptak lęgowy niżu 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony.
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych. 1 stanowisko.
Opis gatunku. Gniazduje w krzewach wśród łąk i pól, w młodnikach, na brzegach lasów 
liściastych. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, zimuje we wschodniej 
Afryce.
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Gąsiorek Lanius collurio
Status występowania w Polsce. Średnio liczny ptak lęgowy (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony.
Status zagrożenia. Gatunek wykazujący spadek liczebności w całej Europie (BirdLife 
International  2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych. 23 pary.
Opis gatunku. Występuje na terenach otwartych ze skupieniami krzewów, brzegach lasów i 
w młodnikach. Gniazdo zakłada w kolczastych krzewach. Wyprowadza 1 lęg w roku. 
Gatunek wędrowny, zimuje w Afryce.

2. Pozostałe gatunki gatunki ptaków objęte ochroną ścisłą

Łabędź niemy Cygnus olor
Status występowania w Polsce. Gatunek nielicznie, a lokalnie średnio licznie lęgowy 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych. 2 pary
Opis gatunku. Zasiedla różnego typu zbiorniki wodne: stawy, jeziora, starorzecza, niewielkie 
zbiorniki wśród pól czy osiedli ludzkich. Gniazdo zakłada najczęściej w pasie roślinności 
wynurzonej. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, chociaż obecnie łabędzie 
zimują na terenie całej Polski. 

Płaskonos Anas clypeata
Status występowania w Polsce. Bardzo nieliczny, lokalnie średnio liczny gatunek lęgowy 
niżu (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony wymagający ochrony czynnej.
Status zagrożenia. Gatunek wykazujący spadek liczebności w Europie (BirdLife 
International  2004).
Status na polach irygacyjnych. Nieregularnie lęgowy.
Liczebność na polach irygacyjnych. 1 para. W latach 2008-2009 nie gnieździł się na polach 
irygacyjnych. W roku 2007 na odstojniku w północnej części obserwowano samicę wodzącą 
pisklęta (Orłowski i Górka 2009). 
Opis gatunku. Gniazduje na podmokłych łąkach, torfowiskach w dolinach rzek, czasem w 
sąsiedztwie zbiorników wodnych. Gniazdo zakłada na ziemi, wyprowadza jeden lęg w roku. 
Jest to gatunek wędrowny, zimuje w południowe Europie. 

Przepiórka Coturnix coturnix
Status występowania w Polsce. Nieliczny, a lokalnie średnio liczny gatunek lęgowy 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny.  Gatunek ściśle chroniony.
Status zagrożenia.  W Europie stwierdzono znaczny  spadek liczebności tego gatunku 
(BirdLife International  2004)
Status na polach irygacyjnych. Prawdopodobnie lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 5 terytoriów
Opis gatunku. Gnieździ się na na polach uprawnych i łąkach, czasem na torfowiskach. 
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Gniazdo zakłada na ziemi pod osłoną roślin, wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek 
wędrowny, zimuje w południowej Europie, Afryce i Azji Mniejszej.

Perkozek Tachybaptus ruficollis
Status występowania w Polsce. Nieliczny, lokalnie średnio liczny gatunek lęgowy niżu 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony.
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy.
Liczebność na polach irygacyjnych. 10 par.
Opis gatunku. Lęgi wyprowadza na niewielkich zbiornikach wodnych z obfitą roślinnością 
wynurzoną, wśród której buduje gniazdo. Wyprowadza dwa lęgi w roku. Ptak wędrowny, 
zimuje w zachodniej Europie i w basenie Morza Śródziemnego. Niektóre osobniki zimują w 
Polsce.

Myszołów Buteo buteo
Status występowania w Polsce. Gatunek lęgowy, średnio liczny, lokalnie nieliczny 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony.
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy.
Liczebność na polach irygacyjnych. 5 par.
Opis gatunku. Myszołów gniazduje w różnych typach lasów, w większych zadrzewieniach 
śródpolnych, a nawet w parkach miejskich. Gniazdo zakłada na drzewie, wyprowadza jeden 
lęg w roku. Gatunek wędrowny, w Polsce spotykany przez cały  rok, zwłaszcza w zachodniej 
części kraju. Również na polach irygacyjnych corocznie myszołowy zimują.

Wodnik Rallus aquaticus
Status występowania w Polsce. Gatunek lęgowy, nieliczny, lokalnie średnio liczny 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. W niektórych krajach europejskich zanotowano spadek liczebności 
(BirdLife International  2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy.
Liczebność na polach irygacyjnych. 39 par.
Opis gatunku. Związany z małymi zbiornikami, których brzegi porasta trzcina. Gniazdo 
umieszcza w kępie roślinności, wyprowadza jeden lęg w roku. Prowadzi skryty tryb życia. 
Gatunek wędrowny, zimuje w zachodniej i południowej Europie i północnej Afryce. 
Pojedyncze osobniki zimują również w Polsce.
Znaczenie pól irygacyjnych dla ochrony gatunku. Populacja na polach irygacyjnych 
(Tabela 2) jest jedną z największych na Śląsku i całej południowo-zachodniej Polsce.

Kokoszka Gallinula chloropus
Status występowania w Polsce. 
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 27 par 
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Opis gatunku. Zasiedla eutroficzne zbiorniki, otoczone pasem szuwarów lub zaroślami 
wierzbowymi jak jeziora, starorzecza, stawy, glinianki. Gniazdo umieszcza na ladzie pod 
osłoną rośli lub w roślinności wodnej. Wyprowadza jeden lub dwa lęgi w roku. Gatunek 
wędrowny, zimuje w  basenie Morza Śródziemnego i Afryce. Dość licznie zimuje również w 
Polsce.

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
Status występowania w Polsce. Gatunek nielicznie lęgowy na niżu i pogórzu (Tomiałojć i 
Stawarczyk 2003).
Status ochronny.  Gatunek ściśle chroniony.
Status zagrożenia. W niektórych krajach w Europie (w tym w Polsce) wykazuje spadek 
liczebności (BirdLife International  2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 3-8 par (Rys. 2).
Opis gatunku. Gniazduje na piaszczystych plażach w dolinach rzek, na spuszczonych 
stawach, w żwirowniach. Gniazdo buduje na ziemi w wygrzebanym dołku. Wyprowadza 
jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, zimuje w Afryce.

Czajka Vanellus vanellus
Status występowania w Polsce. Gatunek średnio licznie lęgowy (Tomiałojć i Stawarczyk 
2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony wymagający ochrony czynnej.
Status zagrożenia. W Europie gatunek narażony na wyginięcie, wykazuje znaczny spadek 
liczebności w większości krajów europejskich (również w Polsce) (BirdLife International  
2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 7-9 par (Rys. 2).
Opis gatunku. Występuje na bagnach, łąkach i polach uprawnych. Gniazdo zakłada na ziemi, 
może gnieździć się kolonijnie. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, zimuje w 
zachodniej Europie i północnej Afryce. 
Kszyk Gallinago gallinago
Status występowania w Polsce. Nielicznie, a lokalnie średnio licznie lęgowy (Tomiałojć i 
Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony.
Status zagrożenia. Gatunek wykazujący spadek liczebności w całej Europie (BirdLife 
International  2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych. 2-5 par (Rys. 2)
Opis gatunku. Zasiedla podmokłe łąki i torfowiska. Gniazdo zakłada w kępie turzyc lub traw 
na płytkiej wodzie. Wyprowadza dwa lęgi w sezonie. Jest to gatunek wędrowny, zimuje w 
zachodniej Europie i Afryce. Corocznie spotyka się również osobniki zimujące w Polsce 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003). 

Krwawodziób Tringa totanus
Status występowania w Polsce. Nielicznie, a lokalnie średnio licznie lęgowy (Tomiałojć i 
Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony wymagający ochrony czynnej.
Status zagrożenia. Gatunek wykazujący stały spadek liczebności w całej Europie (BirdLife 
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International  2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy.
Liczebność na polach irygacyjnych. 1-4 pary (Rys. 2).
Opis gatunku. Gnieździ się na torfowiskach, podmokłych łąkach w okolicach rzek lub 
zbiorników wodnych. Gniazdo buduje na ziemi pod osłoną roślinności. Wyprowadza jeden 
lęg w roku. Gatunek wędrowny, zimuje w basenie Morza Śródziemnego i w Afryce.

Uszatka Asio otus
Status występowania w Polsce.  Rozpowszechniony w całym kraju nieliczny ptak lęgowy 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 1 para.
Opis gatunku. Gatunek aktywny nocą. Zamieszkuje obrzeża lasów, wysokie zadrzewienia 
śródpolne, a nawet parki. Zajmuje gniazda innych ptaków – wron, srok, pustułek. 
Wyprowadza jeden lęg w roku. W większej części Europy jest to gatunek osiadły, osobniki z 
populacji północnych w czasie zimy wędrują na południe. 

Pokląskwa Saxicola rubetra
Status występowania w Polsce. Nieliczny  lub średnio liczny gatunek lęgowy (Tomiałojć i 
Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek zmniejszający liczebność w wielu krajach europejskich (BirdLife 
International  2004)
Status na polach irygacyjnych. Lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 21 par.
Opis gatunku. Gnieździ się na terenach otwartych z wysoką roślinnością trawiastą z 
rozproszonymi krzewami, na terenach rolniczych, ugorach, w dolinach rzek. Gniazdo zakłada 
na ziemi, ukryte pod kępami roślin. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, 
zimuje w południowej Afryce.

Kląskawka Saxicola rubicola
Status występowania w Polsce. Bardzo nieliczny, lokalnie nieliczny  gatunek lęgowy w 
Polsce południowej (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 14 par.
Opis gatunku. Zasiedla suche łąki, nieużytki, ugory, tereny ruderalne, z wysokimi bylinami, 
pojedynczymi krzewami, czy niewielkimi drzewami. Gniazdo zakłada na ziemi, dobrze 
ukryte wśród roślin. Wyprowadza dwa lęgi w roku. Ptak wędrowny, zimuje w południowej 
Europie i Afryce.

Kwiczoł Turdus pilaris
Status występowania w Polsce. Gatunek lęgowy całego kraju, na wschodzie i w centrum 
liczny lub średnio liczny (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
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Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy.
Liczebność na polach irygacyjnych. 12 par.
Opis gatunku. Gniazduje zwykle w koloniach w niewielkich zadrzewieniach, na brzegach 
lasów, czasem również w parkach. Gniazdo umieszcza na bocznej gałęzi drzewa, zwykle w 
oddaleniu od pnia. Często wyprowadza dwa lęgi w roku. 

Świerszczak Locustella naevia
Status występowania w Polsce. Gatunek lęgowy, nieliczny, a lokalnie średnio liczny 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. W niektórych krajach zanotowano ujemny trend liczebności, Polska jest 
ważnym miejscem rozrodu dla tego gatunku (BirdLife International  2004)
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy.  
Liczebność na polach irygacyjnych. 70 par.
Opis gatunku. Występuje na łąkach z kępami krzewów, turzycowiskach w dolinach rzek, 
wilgotnych ugorach. Gniazdo zakłada na ziemi w kępie turzyc lub traw. Prowadzi skryty tryb 
życia. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, zimuje w krajach 
śródziemnomorskich.

Strumieniówka Locustella fluviatilis
Status występowania w Polsce. Gatunek lęgowy, nieliczny, a lokalnie średnio liczny 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 5 par.
Opis gatunku. Gniazduje w dolinach rzek porośniętych zaroślami wierzbowymi, topolowymi 
i olchowymi, na podmokłych terenach zarośniętych krzewami, czasem w zadrzewieniach 
śródpolnych nad rowami. Jest to gatunek bardzo skryty. Wyprowadza jeden lęg w roku. 
Gatunek wędrowny, zimuje w południowo-wschodniej Afryce.

Brzęczka Locustella luscinioides
Status występowania w Polsce. Nieliczny, lokalnie liczny lub średnio liczny gatunek lęgowy 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 40 par. 
Opis gatunku. Zasiedla trzcinowiska wokół zbiorników wodnych, preferuje miejsca, gdzie 
oprócz trzciny rosną pojedyncze krzewy, skupienia pałki wodnej, kępy turzyc. Gatunek o dość 
skrytym trybie życia, najczęściej obserwować można jedynie samce śpiewające na 
wierzchołku trzciny. Gniazdo buduje nisko nad wodą w trzcinach lub kępie turzyc. 
Wyprowadza 1-2 lęgi w roku. Gatunek wędrowny, zimuje w Afryce. 
Znaczenie pól irygacyjnych dla ochrony gatunku. Populacja na polach irygacyjnych 
(Tabela 2) jest jedną z największych na Śląsku i całej południowo-zachodniej Polsce.
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Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
Status występowania w Polsce. Nieliczny, lokalnie średnio liczny lub liczny ptak lęgowy 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 267 par.
Opis gatunku. Gniazduje na silnie podmokłych terenach z wysoką roślinnością zielną (np. 
trzcinowiska, turzycowiska). Gniazdo jest wciśnięte w kępę turzyc lub umieszczone na ziemi 
pod krzewem. Wyprowadza dwa lęgi w roku. Gatunek wędrowny, zimuje w środkowej 
Afryce.
Znaczenie pól irygacyjnych dla ochrony gatunku. Populacja na polach irygacyjnych 
(Tabela 2) jest jedną z największych na Śląsku i całej południowo-zachodniej Polsce.

Łozówka Acrocephalus palustris
Status występowania w Polsce. Gatunek lęgowy, średnio liczny  (Tomiałojć i Stawarczyk 
2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 105 par.
Opis gatunku. Zasiedla pasy roślinności zielnej (głównie pokrzyw) na podmokłych terenach, 
wzdłuż rzek czy rowów. Gniazdo jest zawieszone wewnątrz zwartego łanu roślin zielnych. 
Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, zimuje w Afryce.

Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
Status występowania w Polsce. Nieliczny, lokalnie średnio liczny lub liczny ptak lęgowy 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003). 
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. W wielu krajach europejskich zanotowano spadek liczebności tego 
gatunku (BirdLife International  2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy.
Liczebność na polach irygacyjnych. 107 par.
Opis gatunku. Gniazduje w trzcinowiskach, pasach trzcin wokół jezior czy  stawów. Gniazdo 
umieszcza nad wodą, oparcie stanowi kilka trzcin wbudowanych w brzeg gniazda. 
Wyprowadza jeden lęg w roku. Na terytorium niektórych samców gnieździ się więcej niż 
jedna samica (tzw. poligynia fakultatywna). Gatunek wędrowny, zimuje w Afryce.
Znaczenie pól irygacyjnych dla ochrony gatunku. Populacja na polach irygacyjnych (107 
par, Tabela 2) jest jedną z większych na Śląsku i całej południowo-zachodniej Polsce.

Wąsatka Panurus biarmicus
Status występowania w Polsce. Nieliczny  lub bardzo nieliczny gatunek lęgowy, na 
zachodzie lokalnie liczny (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowa.
Liczebność na polach irygacyjnych. 3 pary.
Opis gatunku. Występuje w rozległych trzcinowiskach na brzegach zbiorników lub 
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podmokłych terenach. Gniazdo zakłada nisko nad wodą w pałkach lub trzcinach. 
Wyprowadza dwa, czasem trzy lęgi w roku. Gatunek osiadły.

Remiz Remiz pendulinus
Status występowania w Polsce. Gatunek lęgowy niżu, nieliczny, a lokalnie średnio liczny 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek niezagrożony.
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy.
Liczebność na polach irygacyjnych. 2 pary.
Opis gatunku. Remiz związany jest  głównie z dolinami rzecznymi, jeziorami i stawami, tam 
gdzie rosną odpowiednie gatunki drzew (np. wierzba Salix sp., brzoza Betula sp.), na których 
zakłada zamknięte gniazdo o kształcie worka, jak również  rośliny dostarczające materiału do 
jego budowy (m.in. pałka, trzcina pospolita czy chmiel). Samiec i samica mogą mieć kilu 
partnerów w ciągu sezonu (poligynia i poliandria sukcesywna). Lęgiem zajmuje się tylko 
jeden z rodziców. Jest to gatunek wędrowny, zimuje w południowej Europie. 

Srokosz Lanius excubitor
Status występowania w Polsce. Gatunek lęgowy, bardzo nieliczny, lokalnie nieliczny 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. Gatunek wykazujący spadek liczebności w całej Europie (BirdLife 
International  2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy.
Liczebność na polach irygacyjnych.  7 par.
Opis gatunku. Występuje na otwartych terenach z grupami krzewów i drzew. Gniazdo 
zakłada na drzewach, rzadziej na krzewach. Wyprowadza jeden lęg w roku rozpoczynany  już 
w marcu. Gatunek osiadły, samce pozostają w terytorium przez cały rok. 

Trznadel Emberiza citrinella
Status występowania w Polsce. Liczny gatunek lęgowy (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. W większości krajów Europy zachodniej i północnej zanotowano spadek 
liczebności tego gatunku (BirdLife International  2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy.
Liczebność na polach irygacyjnych. W 2008 roku liczebność trznadla oceniono tylko w 
południowej części pól irygacyjnych na powierzchni 850 ha, gdzie wykazano 14 terytoriów 
tego gatunku, a dane szacunkowe wskazują, że łączna liczebność tego gatunku na polach 
irygacyjnych może wynosić ponad 25 par.
Opis gatunku. Zasiedla rozmaite biotopy o mozaikowym charakterze składającym się z 
zadrzewień i terenów otwartych. Preferuje miejsca na styku zadrzewień w krajobrazie 
rolniczym. Gniazdo zakłada zwykle na ziemi, ukryte w kępie trawy  lub pod krzewem, czasem 
nisko na gałęzi krzewu. Wyprowadza dwa lub trzy lęgi w roku. Gatunek częściowo 
wędrowny, częściowo koczujący. W Polsce zimuje, czasem tworzy w tym okresie duże stada. 

Potrzos Emberiza schoeniclus
Status występowania w Polsce. Liczny, a lokalnie bardzo liczny gatunek lęgowy (Tomiałojć 
i Stawarczyk 2003).
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Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. W Europie zanotowano nieznaczny ogólny spadek liczebności potrzosa 
(BirdLife International  2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych. W przebadanych trzcinowiskach stwierdzono 
występowanie 149 par potrzosa, nie są to jednak wyniki ostateczne, gdyż  gatunek ten 
zamieszkiwał również siedliska łąkowe, gdzie nie prowadzono szczegółowych badań 
ilościowych.
Opis gatunku. Zamieszkuje szuwary, trzcinowiska, brzegi łąk, ostatnio liczniej występuje też 
na odłogowanych polach uprawnych, w pobliżu małych zbiorników wodnych lub cieków. 
Gniazdo zakłada na ziemi lub nisko nad ziemią. Wyprowadza dwa lęgi w roku. Gatunek 
wędrowny, populacje europejskie zimują w południowej Europie i północnej Afryce. W 
ostatnich latach nasila się zjawisko zimowania tego gatunku również w zachodniej Polsce.

Potrzeszcz Emberiza calandra
Status występowania w Polsce. Średnio liczny  gatunek lęgowy (Tomiałojć i Stawarczyk 
2003).
Status ochronny. Gatunek ściśle chroniony. 
Status zagrożenia. W większości krajów europejskich notuje się spadek liczebności tego 
gatunku (BirdLife International  2004).
Status na polach irygacyjnych. Lęgowy
Liczebność na polach irygacyjnych. W 2008 roku liczebność potrzeszcza oceniono tylko w 
południowej części pól irygacyjnych na powierzchni 850 ha, gdzie wykazano 8 terytoriów 
tego gatunku, a dane szacunkowe wskazują, że łączna liczebność tego gatunku na polach 
irygacyjnych może wynosić ponad 20 par.
Opis gatunku. Gniazduje na polach lub łąkach, bezdrzewnych lub z małą liczbą drzew. 
Gniazdo buduje na ziemi w gęstej roślinności. Wyprowadza jeden lub dwa lęgi w roku. 
Niektóre samce są poligynistami. Gatunek częściowo wędrowny. Osobniki z zachodniej i 
środkowej części Polski są osiadłe lub koczują na niewielkie odległości.

3. Pozostałe pospolite gatunki lęgowe objęte ochroną gatunkową

Poza wymienionymi powyżej gatunkami, w okresie lęgowym stwierdzono również 
występowanie następujących gatunków ptaków objętych ochroną: 
● kukułka Cuculus canorus – gniazduje na skrajach zadrzewień i trzcinowisk
● dzięcioł duży Dendrocopos major – gniazduje w dużych zadrzewieniach i Lesie 
Osobowickim
● skowronek Alauda arvensis – rozpowszechniony gatunek lęgowy
● pliszka żółta Motacilla flava – rozpowszechniony gatunek lęgowy
● pliszka siwa Motacilla alba – gniazduje przy betonowych umocnieniach kanałów i 
urządzeniach hydrotechnicznych
● strzyżyk Troglodytes troglodytes – gniazduje w dużych zadrzewieniach i Lesie 
Osobowickim
● pokrzywnica Prunella modularis – gniazduje w dużych zadrzewieniach i Lesie 
Osobowickim
● rudzik Erithacus rubecula – gniazduje w dużych zadrzewieniach i Lesie Osobowickim
● słowik rdzawy Luscinia megarhynchos – rozpowszechniony gatunek lęgowy w 
zadrzewieniach 
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● kos Turdus merula – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach
● śpiewak Turdus philomelos – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach
● zaganiacz Hippolais icterina – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach
● piegża Sylvia curruca – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach
● cierniówka Sylvia communis – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach
● gajówka Sylvia communis – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach
● kapturka Sylvia atricapilla – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach
● pierwiosnek Phylloscopus collybita – rozpowszechniony gatunek lęgowy w dużych 
zadrzewieniach
● piecuszek Phylloscopus trochilus – gniazduje w dużych zadrzewieniach i lasach
● raniuszek Aegithalos caudatus – gniazduje w dużych zadrzewieniach i lasach
● sikora uboga Poecile palustris – gniazduje w lasach łęgowych nad Widawą i Lesie 
Osobowickim 
● czarnogłówka Poecile montana – gniazduje w lasach łęgowych nad Widawą i Lesie 
Osobowickim 
● bogatka Parus major – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach
● modraszka Cyanistes caeruleus – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach
● kowalik Sitta europea – gniazduje w dużych zadrzewieniach i lasach
● pełzacz leśny Certhia familiaris – gniazduje w sąsiadujących lasach liściastych
● pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla – gniazduje w dużych zadrzewieniach i lasach
● wilga Oriolus oriolus – gniazduje w dużych zadrzewieniach i lasach
● sójka Garrulus glandarius – gniazduje w sąsiadujących lasach liściastych
● sroka Pica pica – gniazduje w zadrzewieniach i osiedlach
● wrona Corvus cornix – pojedyncze pary gniazdują nad Odrą w okolicach Rędzina
● kruk Corvus corax – w 2008 roku jedna para gniazdowała w dużym zadrzewieniu pod 
Świniarami
● szpak Sturnus vurgalis – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach i lasach
● mazurek Passer montanus – gniazduje w w zadrzewieniach i skrajach lasów
● zięba Fringilla coelebs – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach i lasach
● kulczyk Serinus serinus – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach i skrajach 
lasów
● dzwoniec Carduelis chloris – rozpowszechniony gatunek lęgowy w zadrzewieniach i lasach
● szczygieł Carduelis carduelis – gniazduje w dużych zadrzewieniach i skrajach lasów
● makolągwa Carduelis cannabina – gniazduje w dużych zadrzewieniach i skrajach lasów
● grubodziób Coccothraustes coccothraustes – gniazduje w sąsiadujących lasach liściastych

Znaczenie pól irygacyjnych w okresie migracji i zimowania ptaków

W okresie wiosennej (marzec – czerwiec) i jesiennej migracji (koniec czerwca – 
początek grudnia) pola irygacyjne wykorzystywane są jako miejsca koncentracji wędrujących 
ptaków siewkowych, a także przez niektóre gatunki kaczek i ptaków wróblowych. W obydwu 
tych okresach większe stada ptaków pojawiają się  głównie na odstojnikach ścieków, na 
których odsłania się błotniste dno oraz zalewanych łąkach. Liczebność niektórych gatunków 
na polach irygacyjnych należy do jednych z największych odnotowanych na terenie Śląska i 
Polski, np. łęczaka, krwawodzioba, brodźca piskliwego i dubelta (zob. Tabela 1, Dyrcz i in. 
1991, Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Orłowski i Gębski 2005). 

Obecność ciepłych, niezamarzających wód ściekowych sprawia, że również zimą pola 
irygacyjne stanowią dogodne zimowisko dla ptaków, które normalnie odlatują z Polski. W 
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ostatnich latach na polach irygacyjnych regularnie zimują kszyki, bekasiki, żurawie, czajki, 
samotniki (Orłowski 2005). Na szczególną uwagę zasługuje wytworzenie się na polach 
irygacyjnych stałego zimowiska siwerniaków, na którym skupia się 70-80 osobników tego 
rzadkiego, wyspecjalizowanego gatunku, gniazdującego w strefie alpejskiej wysokich 
masywów górskich Europy (Orłowski 2006, Orłowski, Karg i Czarnecka, w druku). 

Zagrożenia awifauny pól irygacyjnych

W dobie powszechnego ograniczania powierzchni terenów podmokłych 
spowodowanych cywilizacją ogromnego znaczenia dla ochrony ptaków wodno-błotnych 
nabierają obszary  pochodzenia antropogenicznego, w tym zbiorniki wodne stworzone przez 
człowieka. Pola irygacyjne jako miejsca anachronicznego już dzisiaj sposobu oczyszczania 
ścieków komunalnych zakładane były od około 200 lat na obrzeżach dużych miast w Europie, 
m.in. Londynu, Berlina czy Wrocławia. Postęp technologiczny  w sposobach oczyszczania 
ścieków sprawił, iż w krajach zachodnich nie stosuje się już irygowania łąk ściekami, jednak 
byłe obszary pól irygacyjnych stały  się ważnymi ostojami awifauny, a w niektórych miastach 
tereny takie objęto ochroną, np. w niemieckim Münster, gdzie założono nawet stację 
badawczą (zob. OAG Munster 1980, EU-Vogelschutzgebiet Riesenfelder Münster 2009, 
dostępne na: www.riesenfeldhof.de/) czy Londynie.

Wyniki badań terenowych zawarte w niniejszej inwentaryzacji wskazują. iż  populacje 
niektórych gatunków ptaków wodno-błotnych zamieszkujących obszar pól irygacyjnych (np. 
wodnika, rokitniczki, trzciniaka, podróżniczka i brzęczki) należą do jednych z największych 
w skali Śląska i Polski (Dyrcz i in. 1991, Tomiałojć i Stawarczyk 2003), co sprawia iż  teren 
ten powinien pilnie zostać objęty ochroną. Pod względem priorytetów ochronnych wydaje się, 
iż najważniejszym jest zachowanie trzcinowisk wraz z utrzymaniem dotychczasowego 
poziomu wody w największych osadnikach. 

Z dużą dezaprobatą należy przyjmować decyzje władz, które zdecydowały o 
przeznaczeniu południowego fragmentu pól irygacyjnych pod zabudowę, a także rozpoczęcie 
zimą 2008/2009 likwidacji dwóch dużych trzcinowisk (9,687 i 6,558 ha), w miejscu których 
obecnie trwa budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (Rys. 1). Budowa ta pociągnęła 
za sobą likwidację jednego z największych trzcinowisk o powierzchni 6,56 ha leżącego na 
wschód od Rędzina (trzcinowisko o numerze 39b, Rys. 1). Wiosną 2009 roku 
niespodziewanie w pozostałościach tego trzcinowiska stwierdzono 7-8 samców podróżniczka 
– rok wcześniej w 2008 przed rozpoczęciem budowy występowały tam tylko 4 samce (Tabela 
2). Natomiast z trzcinowiska tego zupełnie zniknęły  inne gatunki ptaków, np. perkozek, 
kokoszka wodna, łyska, wodnik, brzęczka (zob. Tabela 2).

Kolejnym zagrożeniem  dla części gatunków jest zbyt szybka zmiana poziomu wody 
w odstojnikach, co prowadzi do zniszczenia lęgów ptaków gniazdujących na ziemi (głównie 
siewkowych: sieweczka rzeczna, czajka, krwawodziób) lub w drugą stronę, gniazdujących 
przy wyższych poziomach wód (kokoszka, perkozek, wodnik, kaczki). Z kolei w okresie 
wędrówek zbyt wysoki poziom wód ściekowych w osadnikach ogranicza powierzchnię 
żerowisk dla migrujących ptaków siewkowych. 

Ponadto w okresie wiosennym zdarzają się podpalenia trzcinowisk, co uniemożliwia 
założenie czy wręcz niszczy  gniazda ptakom trzcinowisk (np. błotniak stawowy, żuraw, 
brzęczka, wąsatka).  

W ostatnich latach na skutek wybudowania nowej oczyszczalni ścieków i 
zmniejszenia o ponad połowę ilości dopływających ścieków (w latach 1980 ok. 150 tys. m3 
dobę-1, a obecnie 50-70 tys. m3 dobę-1) (J. Paluch – inf. ustna) obserwuje się stopniowe 
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lądowienie i osuszanie wielu trzcinowisk. Doprowadziło to do spadku liczebności czy  też 
całkowitego zaniku gatunków ptaków związanych z podmokłymi łąkami jak krwawodziób, 
czajka, rycyk, oraz zagraża gatunkom zamieszkującym trzcinowiska (kropiatka, żuraw, 
błotniak stawowy, zielonka). 

Proponowane działania ochronne

W marcu 2009 roku Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony  Ptaków złożyło wniosek do 
Ministerstwa Środowiska o uznaniu pól irygacyjnych we Wrocławiu jako ostoi ptasiej, a 
podstawą był znaczący odsetek krajowej populacji podróżniczka, która zasiedla ten obszar 
(Wilk i in. 2009). Niesie to nadzieję na zachowanie i ochronę przynajmniej fragmentu pól 
irygacyjnych, które mogą stanowić przykład nowoczesnej koncepcji idei ochrony przyrody, w 
którym uwzględnia się obszary o pochodzeniu antropogenicznym.

Z uwagi na ogromne znaczenie wrocławskich pól irygacyjnych dla ptaków w 
okresie lęgowym i w czasie migracji, wskazane jest przygotowanie planu ochrony, który 
uwzględniałby zabiegi  zapobiegające dalszym zmianom dotychczasowego użytkowania 
przy współpracy z zarządcą tego obszaru czyli MPWiK we Wrocławiu. Warte zastosowania 
jest wprowadzenie alternatywnych sposobów utrzymania wód w odstojnikach, np. poprzez 
zalewy z okolicznych cieków lub doprowadzanie wód opadowych z terenu miasta Wrocławia. 
 Proponujemy również  utrzymanie wyłącznie jednego pokosu traw, który powinien 
być przeprowadzony jednak po 15 sierpnia, ponieważ wcześniejszy pokos jest groźny dla 
ptaków łąkowych np. derkacza. Ważny w tym przypadku jest również sposób koszenia łąk, 
który powinien się odbywać od środka łąki do zewnątrz, co pozwala ptakom na ucieczkę. 
Często spotykany  sposób koszenia tzn. od zewnątrz do środka łąki skazuje zarówno młode 
derkacze jak i inne ptaki na śmierć.
 Dla zachowania otwartego charakteru pól irygacyjnych niezbędne jest  usuwanie 
spontanicznie rozwijających się zarośli wierzbowo-topolowych.

Wzorem niemieckim (w Münster na podobnym obszarze utworzono rezerwat i 
stację badawczą) warto utrzymać pola irygacyjne jako rezerwat ornitologiczny i 
stworzyć ścieżkę  ekologiczną dla mieszkańców Wrocławia. W wielu krajach (np. Szwecja, 
Wielka Brytania, Holandia) obserwowanie ptaków jest popularnym hobby i również w Polsce 
rzesza ptasiarzy się powiększa. Dla przykładu warto wspomnieć o londyńskim Wetland 
Center położonym w sercu tego miasta, gdzie prowadzi się edukację przyrodniczą połączoną 
z działalnością komercyjną. Już od dawna obserwuje się zainteresowanie polami 
irygacyjnymi ze strony ornitologów amatorów, a w przyszłości może on się stać miejscem 
wycieczek wielu Wrocławian spragnionych bliskiego kontaktu z przyrodą. Oczywiście 
pod warunkiem odpowiedniego przygotowania tego obszaru zarówno dla ptaków jak i dla 
odwiedzających, np. tablice informujące o gatunkach zamieszkujących ten teren, odpowiednie 
ukrycia pozwalające na obserwowanie ptaków bez niepokojenia ich, itp.  

Wszelkie dalsze inwestycje na obszarze pól irygacyjnych powinny odbywać się po 
uprzedniej konsultacji z doświadczonymi ornitologami.

Należy również stosować się do zaleceń autorów wcześniejszej inwentaryzacji pól 
irygacyjnych we Wrocławiu (Stawarczyk i Wuczyński 2001), a w szczególności:
● poldery irygacyjne powinny być okresowo zalewane ściekami, co zapewni duże 
uwilgotnienie gleby; a w konsekwencji umożliwi występowanie i żerowanie migrującym 
ptaków siewkowym oraz okresie zimy stadom zimujących siwerniaków 
● ograniczyć spontaniczny rozwój roślinności krzewiastej, a w przypadku jej pojawienia się 
należy ją usunąć  
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● zachować roślinność rosnącą wzdłuż  rowów oraz roślinność wynurzoną na odstojnikach 
ścieków
●  na osadnikach ścieków nie można dopuścić jednak do nadmiernego rozwoju roślinności, a 
na ich powierzchni powinno występować okresowo odsłaniające się błotniste dno, stanowiące 
miejsce żerowania dla migrujących ptaków siewkowych  
● należy przestrzegać zakazu wypalania roślinności szuwarowej, głównie trzcinowisk, co jest 
szczególnie niebezpieczne w okresie wczesnowiosennym.
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Rys. 1. Rozmieszczenie 91 trzcinowisk na polach irygacyjnych we Wrocławiu
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Rys. 2 a. Rozmieszczenie rzadszych gatunków łąkowych w tym ptaków zamieszczonych w 
załączniku I Dyrektywy 79/409/EWG na polach irygacyjnych we Wrocławiu w 2009 roku: 
derkacz, krwawodziób, czajka, sieweczka rzeczna i kszyk
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Rys. 2 b. Rozmieszczenie gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy 
79/409/EWG na polach irygacyjnych we Wrocławiu w 2009 roku: bocian biały, żuraw, 
zielonka, kropiatka, błotniak stawowy, podróżniczek, gąsiorek i jarzębatka



Tabela 1. Status i liczebność ptaków stwierdzonych na terenie pól irygacyjnych we Wrocławiu. L – 
lęgowy, P – przelotny, Z – zimujący.

Gatunek1 Status Liczebność2 Uwagi
Blaszkodziobe Anseriformes
łabędź niemy Cygnus olor L 2
łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus P 4 tylko ptaki przelatujące
gęś zbożowa Anser fabalis P 1000 głównie ptaki przelatujące
gęś białoczelna Anser albifrons P 500 głównie ptaki przelatujące
gęgawa Anser anser P 60 głównie ptaki przelatujące
bernikla kanadyjska Branta canadensis P 1 jedno stwierdzenie
bernikla białolica Branta leucopsis P 1 jedno stwierdzenie
kazarka rdzawa Tadorna ferruginea P 2 jedno stwierdzenie
ohar Tadorna tadorna P 2
świstun Anas penelope P 20
krakwa Anas strepera L 1 nieregularnie gniazduje
cyraneczka Anas crecca L/Z 1-2 nieregularnie gniazduje
krzyżówka Anas platyrhynchos L/Z 20-40
rożeniec Anas acuta P 5
cyranka Anas querquedula L 1-2 nieregularnie gniazduje
płaskonos Anas clypeata L 1 nieregularnie gniazduje
głowienka Aythya ferina L 1 nieregularnie gniazduje
podgorzałka Aythya nyroca P 1
czernica Aythya fuligula L 1-2 nieregularnie gniazduje
lodówka Clangula hyemalis P 1 jedno stwierdzenie
gągoł Bucephala clangula P 5
nurogęś Mergus merganser P 4

Grzebiące Galliformes
przepiórka Coturnix coturnix L 5
bażant Phasianus colchicus L

Perkozy Podicipediformes
perkozek Tachybaptus ruficollis L 10
perkoz dwuczuby Podiceps cristatus P 1
perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena P 1
zausznik Podiceps nigricollis P 2

Pełnopłetwe Pelecaniformes
kormoran Phalacrocorax carbo P 150 tylko ptaki przelatujące
pelikan różowy Pelecanus onocrotalus P 1 jedno stwierdzenie

Brodzące Ciconiiformes
bąk Botaurus stellaris P 1 kilka obserwacji
bączek Ixobrychus minutus P 1 kilka obserwacji
czapla nadobna Egretta garzetta P 2 dwie obserwacje
czapla biała Egretta alba P/Z 30
czapla siwa Ardea cinerea P/Z 50
czapla purpurowa Ardea purpurea P 1 jedno stwierdzenie
bocian czarny Ciconia nigra P 1 kilka obserwacji
bocian biały Ciconia ciconia L 3 pojedyncze pary gniazdują w 

Świniarach, Lipie Piotrowskiej i kępie 
dębów w płn. części pól irygacyjnych
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Gatunek1 Status Liczebność2 Uwagi

Szponiaste Falconiformes
trzmielojad Pernis apivorus P 1
kania czarna Milvus migrans P 1
kania ruda Milvus milvus P 1
bielik Haliaeetus albicilla P/Z 3
błotniak stawowy Circus aeruginosus L 4
błotniak zbożowy Circus cyaneus P 2
błotniak łąkowy Circus pygargus P 1
jastrząb Accipiter gentilis P/Z gniazduje w Lesie Osobowickim
krogulec Accipiter nisus P/Z
myszołów Buteo buteo L/Z 5
myszołów włochaty Buteo lagopus P/Z
orlik krzykliwy Aquila pomarina P 1
rybołów Pandion haliaetus P 1
pustułka Falco tinnunculus P/Z 15 pola irygacyjne wykorzystywane są 

jako żerowiska przez pustłki 
gniazdujące we Wrocławiu

kobczyk Falco vespertinus P 1 dwie obserwacje
drzemlik Falco columbarius P 1 kilka obserwacji
kobuz Falco subbuteo P 1 gniazduje poza obszarem pól 

irygacyjnych
sokół wędrowny Falco peregrinus P/Z 1

Żurawiowe Gruiformes 
wodnik Rallus aquaticus L/Z 39
kropiatka Porzana porzana L 2
zielonka Porzana parva L 1 nieregularnie gniazduje
derkacz Crex crex L 27 pola irygacyjne są jednym z większych 

skupisk tego gatunku na Śląsku
kokoszka Gallinula chloropus L 27
łyska Fulica atra L 26
żuraw Grus grus L/Z 2/150

Siewkowe Charadriformes
ostrygojad Haematopus ostralegus P 1 jedno stwierdzenie
szczudłak Himantopus himantopus P 2 cztery stwierdzenia 1-2 osobników
szablodziób Recurvirostra avosetta P 2 cztery stwierdzenia 1-2 osobników
kulon Burhinus oedicnemus P 1 jedno stwierdzenie
żwirowiec stepowy Glareola nordmanni P 2 jedno stwierdzenie
sieweczka rzeczna Charadrius dubius L 8
sieweczka obrożna Charadrius hiaticula P 15
siewka złota Pluvialis apricaria P 10 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
siewnica Pluvialis squatarola P 1 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
czajka Vanellus vanellus L/Z 9/4
biegus rdzawy Calidris canutus P 2 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
piaskowiec Calidris alba P 2 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
biegus malutki Calidris minuta P 5
biegus mały Calidris temminckii P 24
biegus arktyczny Calidris melanotos P 1 jedno stwierdzenie
biegus krzywodzioby Calidris ferruginea P 10
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Gatunek1 Status Liczebność2 Uwagi

biegus zmienny Calidris alpina P 55
biegus płaskodzioby Limicola falcinellus P 11 przelotny nieregularnie (<10 

obserwacji)
batalion Philomachus pugnax P 450
bekasik Lymnocryptes minimus P/Z 15/5
kszyk Gallinago gallinago L/Z 3/5
dubelt Gallinago media P 17 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
słonka Scolopax rusticola P 1 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
rycyk Limosa limosa (L) gniazdował do 1996 roku, maks. 7 par
szlamnik Limosa lapponica P 2 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
kulik mniejszy Numenius phaeopus P 1 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
kulik wielki Numenius arquata P 17
brodziec śniady Tringa erythropus P 86
krwawodziób Tringa totanus L/P 4/110
brodziec pławny Tringa stagnatilis P 2 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
kwokacz Tringa nebularia P 180
samotnik Tringa ochropus P/Z 40/2
łęczak Tringa glareola P 550
brodziec piskliwy Actitis hypoleucos P 135
kamusznik Arenaria interpres P 2 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus P 2 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
wydrzyk ostrosterny Stercorarius 
parasiticus

P 1 jedno stwierdzenie

mewa czarnogłowa Larus melanocephalus P 5 przelotny nieregularnie (<10 
obserwacji)

mewa mała Larus minutus P 10 przelotny nieregularnie (<20 
obserwacji)

śmieszka Larus ridibundus (L) gniazdowała w latach 1980 i 1990
mewa pospolita Larus canus P 10
mewa białogłowa Larus cachinnans P 10
rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia P 1 jedno stwierdzenie
rybitwa rzeczna Sterna hirundo P 2 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
rybitwa białoczelna Sternula albifrons P 1 jedno stwierdzenie
rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida P 10
rybitwa czarna Chlidonias niger P 20
rybitwa białoskrzydła Chlidonias 
leucopterus

P 40

Gołębiowe Columbiformes
gołąb skalny Columba livia P/Z
siniak Columba oenas P
grzywacz Columba palumbus L
sierpówka Streptopelia decaocto L
turkawka Streptopelia turtur P

Kukułkowe Cuculiformes
kukułka Cuculus canorus L

Sowy Strigiformes
płomykówka Tyto alba L gniazduje w Świniarach
puszczyk Strix aluco L gniazduje w okolicznych lasach
uszatka Asio otus L 1
uszatka błotna Asio flammeus P 1 przelotny nieregularnie (<10 

obserwacji)
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Gatunek1 Status Liczebność2 Uwagi

Lelkowe Caprimulgiformes
lelek Caprimulgus europaeus P 1 przelotny nieregularnie (<5 

obserwacji)
Jerzykowe Apodiformes

jerzyk Apus apus P
Kraskowe Coraciformes

zimorodek Alcedo atthis P

dudek Upupa epops P 1
Dzięciołowe Piciformes

krętogłów Jynx torquilla P
dzięcioł zielonosiwy Picus canus L 2 gniazduje w okolicznych lasach
dzięcioł zielony Picus viridis L 3 gniazduje w okolicznych lasach
dzięcioł czarny Dryocopus martius P
dzięcioł duży Dendrocopos major L
dzięcioł średni Dendrocopos medius L gniazduje w Lesie Osobowickim
dzięciołek Dendrocopos minor L gniazduje w Lesie Osobowickim

Wróblowe Passeriformes
lerka Lullula arborea P
skowronek Alauda arvensis L gniazduje na łąkach na polach 

irygacyjnych
górniczek Eremophila alpestris P 40 stwierdzony dwukrotnie
brzegówka Riparia riparia P
dymówka Hirundo rustica L gniazduje w okolicznych osiedlach
oknówka Delichon urbicum L gniazduje w okolicznych osiedlach
świergotek polny Anthus campestris P 1 jedno stwierdzenie
świergotek drzewny Anthus trivialis P
świergotek łąkowy Anthus pratensis P/Z
świergotek rdzawogardły Anthus cervinus P 9 przelotny nieregularnie (<20 

obserwacji)
siwerniak Anthus spinoletta P/Z na polach irygacyjnych zimuje ok. 70 

siwerniaków
pliszka żółta Motacilla flava L/P gniazduje na łąkach na polach 

irygacyjnych
pliszka cytrynowa Motacilla citreola L/P 2 stwierdzona trzykrotnie, lęgowa 2007
pliszka górska Motacilla cinerea P/Z 1 przelotny nieregularnie (<10 

obserwacji)
pliszka siwa Motacilla alba L/Z
jemiołuszka Bombycilla garrulus P/Z
strzyżyk Troglodytes troglodytes L/Z gniazduje w okolicznych lasach
pokrzywnica Prunella modularis L gniazduje w okolicznych lasach
rudzik Erithacus rubecula L gniazduje w okolicznych lasach
słowik rdzawy Luscinia megarhynchos L gniazduje w zadrzewieniach 
podróżniczek Luscinia svecica L 64 gniazduje w trzcinowiskach 
kopciuszek Phoenicurus ochruros L gniazduje w okolicznych osiedlach
pleszka Phoenicurus phoenicurus P
pokląskwa Saxicola rubetra L 21 gniazduje na łąkach na polach 

irygacyjnych
kląskawka Saxicola rubicola L 14
białorzytka Oenanthe oenanthe L <5
kos Turdus merula L gniazduje powszechnie w 

zadrzewieniach i lasach  
kwiczoł Turdus pilaris L 12 gniazdujew zadrzewieniach
śpiewak Turdus philomelos L gniazduje powszechnie w 

zadrzewieniach i lasach  
67



Gatunek1 Status Liczebność2 Uwagi

droździk Turdus iliacus P
paszkot Turdus viscivorus L gniazduje w Lesie Osobowickim
świerszczak Locustella naevia L 70 gniazduje na skrajach trzcinowisk i 

gęstej roślinności zielnej
strumieniówka Locustella fluviatilis L 5 gniazduje w kilku zadrzewieniach
brzęczka Locustella luscinioides L 40 gniazduje w trzcinowiskach 
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus L 267 gniazduje w trzcinowiskach 
łozówka Acrocephalus palustris L <105 powszechnie gniazduje na skrajach 

trzcinowisk i roślinności zielnej
trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus L powszechnie gniazduje w 

trzcinowiskach 
trzciniak Acrocephalus arundinaceus L 107 gniazduje w trzcinowiskach 
zaganiacz Hippolais icterina L gniazduje powszechnie w 

zadrzewieniach i lasach  
jarzębatka Sylvia nisoria L 1 gniazduje na jednym stanowisku
piegża Sylvia curruca L gniazduje w zadrzewieniach
cierniówka Sylvia communis L gniazduje w zadrzewieniach
gajówka Sylvia borin L gniazdujew w dużych zadrzewieniach i 

lasach
kapturka Sylvia atricapilla L gniazduje w zadrzewieniach
pierwiosnek Phylloscopus collybita L gniazduje w dużych zadrzewieniach
piecuszek Phylloscopus trochilus L gniazduje w dużych zadrzewieniach
mysikrólik Regulus regulus L gniazduje w Lesie Osobowickim
muchołówka szara Muscicapa striata L gniazduje w Lesie Osobowickim
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis L gniazduje w Lesie Osobowickim
muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca L gniazduje w Lesie Osobowickim
wąsatka Panurus biarmicus L/Z 3 gniazduje w dwóch dużych 

trzciniowiskach
raniuszek Aegithalos caudatus L/Z gniazduje w dużych zadrzewieniach
sikora uboga Parus palustris L/Z gniazduje w dużych zadrzewieniach i 

lasach
czarnogłówka Parus montanus L/Z gniazduje w dużych zadrzewieniach i 

lasach
modraszka Parus caeruleus L/Z gniazduje powszechnie w 

zadrzewieniach i lasach  
bogatka Parus major L/Z gniazduje powszechnie w 

zadrzewieniach i lasach  
kowalik Sitta europaea L/Z gniazduje w dużych zadrzewieniach i 

lasach  
pełzacz leśny Certhia familiaris L/Z gniazduje w dużych zadrzewieniach i 

lasach  
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla L/Z gniazduje w dużych zadrzewieniach i 

lasach  
remiz Remiz pendulinus L 2
wilga Oriolus oriolus L gniazduje w dużych zadrzewieniach i 

lasach  
gąsiorek Lanius collurio L 23 gniazduje na skrajach zadrzewień
srokosz Lanius excubitor L 7 gniazduje w dużych zadrzewieniach
sójka Garrulus glandarius L gniazduje w okolicznych lasach  
sroka Pica pica L gniazduje w okolicznych osiedlach
kawka Corvus monedula P/Z
gawron Corvus frugilegus P/Z
wrona siwa Corvus cornix L/Z
kruk Corvus corax L/Z 1 w północnej części pól gniazduje jedna 

para
szpak Sturnus vulgaris L/Z
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wróbel Passer domesticus L/Z gniazduje w okolicznych osiedlach
mazurek Passer montanus L/Z
zięba Fringilla coelebs L gniazduje powszechnie w 

zadrzewieniach  
jer Fringilla montifringilla P
kulczyk Serinus serinus L

dzwoniec Carduelis chloris L/Z gniazduje w zadrzewieniach i lasach
szczygieł Carduelis carduelis L/Z gniazduje powszechnie w 

zadrzewieniach  
czyż Carduelis spinus P/Z
makolągwa Carduelis cannabina L/Z
rzepołuch Carduelis flavirostris P/Z
czeczotka Carduelis flammea P/Z
dziwonia Carpodacus erythrinus P
gil Pyrrhula pyrrhula P
grubodziób C. coccothraustes L/Z gniazduje w okolicznych lasach  
śnieguła Plectrophenax nivalis P przelotny nieregularnie (<5 

obserwacji)
trznadel Emberiza citrinella L/Z
potrzos Emberiza schoeniclus L/Z <150 gniazduje w trzcinowiskach
potrzeszcz Emberiza calandra L/Z

1 Pogrubiono nazwy rzędów
2 Dla gatunków lęgowych liczba par, dla gatunków przelotnych i zimujących maksymalna liczba osobników
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Tabela 2. Liczba par poszczególnych gatunków ptaków w 91 trzcinowiskach na polach irygacyjnych we Wrocławiu w 2008 roku. Numer trzcinowiska 

odpowiada lokalizacji na Rysunku 1. 
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1  51°12'12.39"N  16°57'46.05"E 0,365 2 2  1 3  2  1  1 1    2   1        

2  51°12'13.70"N  16°57'41.70"E 0,332 1 1   2 4 2 2   1 2    1           

3  51°12'5.01"N  16°57'25.58"E 0,313 1 1   3 3 2   1 1     1           

4  51°12'6.77"N  16°57'23.35"E 1,46 1 1    5                     

5  51°12'7.25"N  16°57'12.32"E 0,529   1   0                     

6  51°12'4.25"N  16°57'4.26"E 0,59 1     1                     

7  51°11'58.90"N  16°57'12.83"E 1,93 1 1 1   1  2                   

8  51°11'52.70"N  16°57'1.71"E 4,33 5 7  3 3 1  8      1 1            

9  51°11'48.96"N  16°57'22.63"E 29,3 11 19  7 4 1 2 10 2  1  1 1 3   1         

10  51°11'25.42"N  16°57'3.07"E 2,33 2 1   2 4  1 1  1              1  

11  51°11'11.80"N  16°56'43.69"E 0,373 1    1 0  4                   

12  51°11'42.22"N  16°57'50.90"E 6,46 6 13 1 1 4 15 3 1 4 3 2 2     1    1  2 1   

12a  51°11'49.86"N  16°57'47.06"E 2,75  5  2 1 1    1                 

12b  51°11'49.00"N  16°57'34.99"E 0,32 1 2    1 1                    

13  51°11'36.70"N  16°58'16.59"E 6,95 2 15  1 2 1  1 5        1          

14  51°11'21.78"N  16°58'21.82"E 8,9 8 16  3  1 4 3 3 4 2   2  2 1    1    1  

15  51°11'13.09"N  16°58'44.09"E 0,07  1    1                     

16  51°11'22.73"N  16°58'8.12"E 0,71 1 4 1  1 1 1  1                  

17  51°11'18.80"N  16°58'0.85"E 0,584 2 3    1                     

18  51°11'18.06"N  16°57'53.09"E 8,134 7 17  6 6 1 6 6 2 3 2 1    4       1  1  

19  51°11'8.15"N  16°57'31.61"E 2,12 2 3   3 1 1 4 1                  

20  51°11'9.91"N  16°58'6.77"E 1,39 2 12   2 1                     
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20a  51°11'3.42"N 16°58'24.55"E 2,35 1 6 1  2 1 1 2  1 1     1           

20b  51°11'7.48"N  16°58'30.11"E 0,10 1 1  1 1 1  1                   

21  51°10'55.69"N  16°58'39.26"E 0,704 1   1 1 5 1  1                  

22  51°10'51.54"N  16°58'42.14"E 0,89 1 6  1  1                     

23  51°10'48.84"N  16°58'13.24"E 1,52  3 2 1  5  3                   

23a  51°10'45.90"N  16°58'16.55"E 0,42 1 1    1  1                   

24  51°10'48.42"N  16°57'54.61"E 1,5 3 4 2  2 10  2      1             

24a  51°10'54.04"N  16°57'52.98"E 0,339 1 1    1  2                   

25  51°10'41.74"N  16°57'45.94"E 0,288 3 6 1 1 1 1  1      1             

26  51°10'41.92"N  16°57'34.40"E 0,287 1    1 5     1                

26a  51°10'38.23"N  16°57'31.92"E 0,832 1   1  10                     

27  51°10'28.74"N  16°57'49.37"E 0,18 1 2 1 1 1 1                     

28a  51°10'27.68"N  16°57'54.16"E 0,424 1     2                     

28b  51°10'25.50"N  16°58'0.49"E 0,533 1 1 1  1 2 1                    

28c  51°10'27.74"N  16°58'1.64"E 0,41 1     3                     

29  51°10'23.51"N  16°57'50.67"E 8,807 3 5  4 5 40 2 2 3 3 6   1  1           

30  51°10'33.31"N  16°58'26.70"E 9,217 7 17 1 4 9 1 3 1 1  2       1    1     

30a  51°10'32.88"N  16°58'48.92"E 0,241 1 2    1                     

30b  51°10'37.46"N  16°58'48.59"E 0,275 1 2 1 1 1 1  1  1  1               

31  51°10'5.74"N  16°58'19.27"E 0,262 1     2                     

31a  51°10'16.29"N  16°58'16.78"E 1,39 1 3 1 1 2 1             1        

31b  51°10'16.50"N  16°58'24.26"E 0,214 1 1  1 1 1  1                   

31c  51°10'5.89"N  16°58'15.49"E 0,102  1   1 1                     

32  51°10'2.61"N  16°58'27.55"E 0,889 1  1 1 1 3  1                   

33  51°10'34.77"N  16°59'4.14"E 1,173 3 5 1 1 1 1                     



  

 
  Położenie geograficzne 

N
r t

rz
ci

no
w

isk
a 

 
Szerokość 

 
Długość 

Po
w

ie
rz

ch
ni

a 
trz

ci
no

w
isk

a 
 (h

a)
 

Po
trz

os
 

R
ok

itn
ic

zk
a 

Św
ie

rs
zc

za
k 

Po
dr

óż
ni

cz
ek

 

Tr
zc

in
ia

k 

Tr
zc

in
ni

cz
ek

 

W
od

ni
k 

Ło
zó

w
ka

 

B
rz
ęc

zk
a 

Ły
sk

a 

K
ok

os
zk

a 

Pe
rk

oz
ek

 

Żu
ra

w
 

Pl
is

zk
a 
żó
łta

 

Po
kl
ąs

kw
a 

K
rz

yż
ów

ka
 

B
ło

tn
ia

k 
st

aw
ow

y 

D
er

ka
cz

 

R
em

iz
 

K
lą

sk
aw

ka
 

K
ro

pi
at

ka
 

Zi
el

on
ka

 

W
ąs

at
ka

 

Ła
bę

dź
 

C
yr

an
ec

zk
a 

St
ru

m
ie

ni
ów

ka
 

34  51°10'20.52"N  16°59'12.62"E 0,079 1     0                     

35 51°10'22.08"N  16°59'11.35"E 0,354 3 3   1 1                     

36  51°10'19.90"N  16°59'18.72"E 0,18 1 2    1                     

37  51°10'19.47"N  16°59'23.14"E 0,24 1 3  1  1                     

37a  51°10'29.63"N  16°59'21.39"E 0,279 1 1    1                     

37b  51°10'16.23"N  16°59'33.92"E 0,242 1 2   1 2  3                   

38  51°10'2.21"N  16°58'45.70"E 0,339  1 1 1  5                     

38a  51°10'17.26"N 16°58'52.31"E 4,356 5 6  3 1 1  1          2         

39a  51° 9'57.19"N  16°59'28.32"E 9,687 4 14  3 3 1 1 1 4 1 1  1    1          

39b  51° 9'58.90"N  16°59'1.80"E 6,558 4 14 2 4 4 1 2 1 5 3 2 1    1  1         

41  51° 9'45.83"N  16°58'58.36"E 0,368 1  1   1  1                   

41a  51° 9'44.96"N  16°58'35.21"E 0,062 1  1   1  1                   

42  51° 9'39.51"N  16°58'39.90"E 0,109 1 1  1  1  1                   

42a  51° 9'37.59"N  16°58'37.81"E 0,107 1     1  1                   

42b  51° 9'32.29"N  16°58'27.97"E 0,10  1   1 1  1                   

42c  51° 9'35.44"N  16°58'22.47"E 0,143   1   1  1                   

42d  51° 9'39.32"N  16°58'18.72"E 0,056      1  1                   

42e  51° 9'32.94"N  16°58'19.94"E 1,523 3 1 1  5 1 2 2 1 3 1 1    2           

42g  51° 9'34.06"N  16°57'43.57"E 0,203 1    1 1  2                   

42h  51° 9'35.07"N  16°57'37.34"E 0,052   1   0                     

42i  51° 9'37.23"N  16°57'37.99"E 0,016   1   0                     

42j  51° 9'32.81"N  16°58'11.43"E 0,214 1    1 1  5                   

43  51° 9'47.78"N  16°59'8.65"E 3,585 1 5 1 1  5  4            1       

44  51° 9'40.79"N  16°59'32.53"E 1,695 1 1   5 1 1 1 2 2 1 1    1        1   

44a  51° 9'46.74"N  16°59'53.65"E 1,934 2 2 1 2 3 3 1  2                 1 
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45a  51° 9'42.24"N  16°59'24.48"E 0,518 1   1  1                     

45b  51° 9'36.84"N  16°59'39.28"E 1,011 1 2 1  2 1  1 1                 1 

46a  51° 9'23.17"N  16°59'54.86"E 1,718 3 3  1  5  1                   

46b  51° 9'36.68"N  16°59'37.16"E 0,952 1     2  1                   

46c  51° 9'22.01"N  16°59'43.93"E 0,202 1 1    1  1                   

47  51° 9'27.98"N  16°59'32.18"E 5,124 2  2  3 3  1                  1 

48  51° 9'29.66"N  17° 0'9.19"E 0,540 1 1 1 1 1 1  2                   

48a  51° 9'31.27"N  17° 0'4.37"E 0,087 1    1 0  1                   

48b  51° 9'35.39"N  17° 0'5.16"E 0,049 1 1    1  1                   

48c  51° 9'35.07"N  16°59'46.52"E 0,109   1  1 2                     

48d 51° 9'37.82"N  16°59'47.31"E 0,217 1 1    1  1                   

49  51° 9'15.09"N  17° 0'20.45"E 0,077 1    1 0                     

50  51° 9'13.37"N  17° 0'17.07"E 0,099 1 1    1                     

51  51° 8'57.33"N  17° 0'2.08"E 0,186   1   1  3                   

52  51° 8'56.87"N  17° 0'11.90"E 1,034 1 1   3 2  3   1     1           

53  51°10'55.88"N  16°58'38.47"E 1,42 2 5 2 1  1                     

53a  51°10'54.57"N  16°58'30.86"E 0,02 1 1    0  1                   

52b  51°10'45.49"N  16°58'32.33"E 0,03 1 1 1   1  1                   

55  51°11'12.58"N  16°58'40.66"E 0,05 1 1   1 1        2             

Razem  159,511 149 267 37 64 107 204 39 105 40 26 27 10 2 9 4 17 4 5 2 1 2 1 3 2 3 3 
 

 



Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Samica błotniaka z pisklętami (fot. J. Witkowski)

Fot. 2. Samiec remiza przy gnieździe (fot. J. Witkowski)
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Fot. 3. Trzcinniczek karmiący pisklę kukułki (fot. J. Witkowski)

Fot. 4. Żuraw (fot. J. Witkowski)
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Ssaki

mgr Radosław G. Urban

Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
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Metodyka

Identyfikacja gatunkowa nietoperzy  na terenie pól irygacyjnych wykonana została na 
podstawie analizy bioakustyczne zarejestrowanego zapisu echolokacji. Nagrania głosów 
nietoperzy  wykonywane były podczas kontroli terenu w godzinach najwyższej aktywności 
nietoperzy  (do 4 godzin od zachodu słońca). Podstawową metoda prowadzenia nagrań było 
piesze przejście wzdłuż wyznaczonej trasy (transektu). Dodatkowo część nagrań wykonano 
podczas transektów samochodowych oraz obserwacji w punktach. Przebieg transektów został 
zaplanowany z uwzględnieniem zróżnicowania potencjalnie istotnych dla nietoperzy  siedlisk. 
Wśród kontrolowanych środowisk znajdowały się m.in. tereny otwarte (pola, łąki), 
zadrzewienia przydrożne i śródpolne, brzegi lasu, tereny zurbanizowane, zbiorniki i cieki 
wodne. Rejestracja sygnałów echolokacyjnych prowadzona byłą za pomocą detektorów 
ultrasonicznch AnaBat SD1 (Titley Electronics, Australia) a analiza danych  z 
wykorzystaniem dedykowanego dla nich oprogramowania AnalookW.  Anabat SD1 są 
szerokopasmowymi detektorami pracującymi w systemie frequency division 
z wykorzystaniem analizy przejścia przez zero (zero crossing analysis) co pozwala na 
jednoczesną rejestrację wszystkich gatunków nietoperzy. Zapis czasu i miejsca aktywności 
wykonywano za pomocą połączonych z detektorami odbiornikami GPS (Garmin 60csx).  Na 
terenie pól irygacyjnych oraz na wybranych powierzchniach lasów w okolicy terenu badań 
lokalizowano kryjówki nietoperzy. Dodatkowo przeprowadzono próby odłowów nietoperzy, 
jednak ze względu na niską aktywność nietoperzy nie były one kontynuowane.  

Spis gatunków
Nietoperze - Chiroptera
 Moroczkowate - Vespertilionidae
  BOROWIEC WIELKI - Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - LICZNY
  BOROWIACZEK - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) - BARDZO RZADKI
  GACEK BRUNATNY / SZARY - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) / Plecotus 
   austriacus (Fischer, 1829) - identyfikacja do rodzaju - RZADKI
  MROCZEK PÓŹNY - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) - ŚREDNIO LICZNY
  KARLIK WIĘKSZY - Pipistrellus nathusii (Keyserling i Blasius, 1839)- LICZNY
  KARLIK MALUTKI - Pipistrellus pipistrellus (Schreber,1774) - ŚREDNIO 
                                                        LICZNY
  KARLIK DROBNY - Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) - ŚREDNIO LICZNY
  NOCEK RUDY - Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) - LICZNY
Owadożerne - Insectivora
 Jeżowate - Erinaceidae
        JEŻ WSCHODNI - Erinaceus concolor - ŚREDNIO LICZNY

Opisy gatunków

BOROWIEC WIELKI – Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Biologia gatunku:
Duży nietoperz o szerokich zaokrąglonych uszach i masie ciała około 25 gramów. Posiada 
krótkie, przylegające futro koloru rdzawo-czerwonego. Jest bardzo sprawnym lotnikiem, 
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potrafi przemieszczać się z dużą prędkością (nawet ponad 50 km/h). Gatunek migrujący 
(chociaż cześć populacji prawdopodobnie nie podejmuje wędrówek).  Na żerowiska wybiera 
cieki  i zbiorniki wodne, łąki, pastwiska a także inne tereny o wysokim zagęszczeniu owadów.  
Pokarm składa się głównie z muchówek, pluskwiaków, chruścików, chrząszczy i motyli. 
Chętnie poluje na chrabąszcze w okresie ich masowego pojawu.
W porównaniu do innych gatunków borowiec wielki jest  nietoperzem stosunkowo częstym. 
Zasięgiem występowania obejmuje całą Polskę. Pierwotnie gatunek typowo leśny, obecnie 
zajmuje wiele siedlisk, włącznie z miastami, jeśli jest w nich dostatecznie dużo drzew. Na 
terenie Wrocławia kryjówki kolonii tego gatunku odnajdywane były przede wszystkim w 
zwartych kompleksach leśnych (parki i lasy) położonych w pobliżu rzek oraz zbiorników 
wodnych. Dziuple drzew wykorzystywane są przez borowce całorocznie, stanowiąc 
schronienie dla koloni rozrodczych, grup  godowych jak i kolonii zimujących. W ostatnich 
latach (szczególnie w okresie zimowym) coraz częściej obserwuje się zajmowanie kryjówek  
pochodzenia antropogenicznego (np. szczeliny w murze Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu).

Status występowania:
Na terenie pól irygacyjnych borowiec wielki był najczęściej rejestrowanym gatunkiem 
nietoperza. Żerujące osobniki tego gatunku obserwowano  na całym terenie a szczególnie 
licznie na fragmentach kontrolowanej trasy przebiegających w pobliżu lasów i w niedużej 
odległości od rzeki Odry. Kryjówki kolonii rozrodczych odnaleziono w lasach otaczających 
pola irygacyjne. Występowanie kolonii rozrodczych w drzewach na terenie pól jest wysoce 
prawdopodobne.

Status ochrony:

Gatunek objęty  ochroną ścisłą na mocy  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
nr 220, poz. 2237).  Wymieniony  w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej Unii 
Europejskiej. 

Pod ochroną na mocy ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji: o 
ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny  europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja 
Berneńska) - Załącznik II, konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt 
(Konwencja Bońska) - Załącznik II oraz porozumienia o ochronie populacji nietoperzy 
europejskich (EUROBATS).

Status zagrożenia:

Na czerwonej liście Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) posiada status gatunku 
niższego ryzyka: najmniejszej troski LR: lc

Propozycje działań ochronnych:
Ochrona kryjówek kolonii borowców poprzez zaniechanie usuwania drzew 

dziuplastych zarówno na terenie pól irygacyjnych jak i w bezpośrednim ich sąsiedztwie (m.in. 
las osobowicki i las rędziński). Ze względu na fakt, że w czasie cyklu rocznego kolonie często 
zmieniają schronienia ważne jest zachowanie maksymalnie dużej liczby potencjalnych 
kryjówek.

Ochrona żerowisk poprzez pozostawienie bez zabudowy żerowisk borowców, 

74



w szczególności otwartych terenów znajdujących się w pobliżu granicy  lasów oraz wzdłuż 
rzeki Odry. Niedopuszczenie do całkowitego osuszenia podmokłych łąk, co może skutkować 
znacznym zubożeniem bazy żerowiskowej. Zachowanie zbiorników wodnych (osadników) na 
terenie pól irygacyjnych. Poprawienie jakości wody w tych zbiornikach co przypuszczalnie 
pozwoli nietoperzom na większe wykorzystanie tych miejsc jako wodopojów i miejsc 
żerowania.

W przypadku lokalizacji dróg i/lub mostów na terenie pól irygacyjnych 
przeprowadzenie analizy   ryzyka kolizji ruchu samochodowego z trasami przelotów 
nietoperzy. Działaniami ograniczającymi śmiertelność mogą być w tym wypadku np. 
odpowiednie ukształtowanie zieleni przydrożnej nakłaniające nietoperze do przelotów na 
wyższej niż ruch drogowy wysokości. Celem określenia ryzyka dla danego wariantu 
inwestycji zalecane konsultacje z specjalistą chiropterologiem przed przystąpieniem do 
budowy. 

Potencjalne zagrożenia:
- utrata kryjówek w wyniku wycinania drzew  dziuplastych
- utrata miejsc żerowania w wyniku zabudowy terenów otwartych
- zubożenie żerowisk w wyniku osuszania terenów otwartych
- utrata miejsc żerowania/wodopojów w wyniku likwidacji zbiorników wodnych 
- zwiększenie ryzyka kolizji w wyniku rozbudowy infrastruktury drogowej

BOROWIACZEK – Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Biologia gatunku:
Średniej wielkości, ciemnobrązowy nietoperz o zaokrąglonych uszach. Sezonowy migrant, 
który w okresie wędrówek pokonuje odległości liczące nawet ponad 1000 km. Podobnie jak 
borowiec wielki żeruje na otwartej przestrzeni, głównie  w lukach drzewostanu a także nad 
wodami, łąkami i pastwiskami. Pokarm stanowią głównie muchówki oraz motyle nocne, 
chrząszcze i chruściki. W porównaniu do borowca wielkiego silniej związany z terenami 
leśnymi. Występuje głównie w lasach liściastych, rzadziej parkach i na terenach 
zurbanizowanych. 
Stwierdzany  prawie w całej Europie, oprócz Skandynawii.  W Polsce uważny za gatunek 
narażony i rzadki. Na terenie Wrocławia gatunek bardzo rzadki, odnotowywany sporadycznie. 

Status występowania:
Na terenie pól irygacyjnych jedynie kilkukrotnie zarejestrowano przelot i żerowanie 
borowiaczka (identyfikacja na podstawie sygnałów echolokacyjnych). W związku z 
nakładaniem się parametrów  sygnałów echolokacyjnych borowiaczka i borowca wielkiego 
precyzyjna identyfikacja gatunku jest bardzo trudna, co może skutkować zaniżeniem jego 
rzeczywistej liczebności. W związku z powyższym nie jest możliwe określenie 
preferowanych terenów żerowania, jak również wskazanie kryjówek. 

Status ochrony:

Gatunek objęty  ochroną ścisłą na mocy  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
nr 220, poz. 2237).  Wymieniony  w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej Unii 
Europejskiej. 
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Pod ochroną na mocy ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji: o 
ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny  europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja 
Berneńska) - Załącznik II, konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt 
(Konwencja Bońska) - Załącznik II oraz porozumienia o ochronie populacji nietoperzy 
europejskich (EUROBATS).

Status zagrożenia:

Na czerwonej liście Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) posiada status gatunku 
niższego ryzyka: bliski zagrożenia LR: nt. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt  status VU 
(narażony na wyginięcie)

Propozycje działań ochronnych:
W związku z nierozpoznanym całkowicie statusem występowania, proponuje się 

zastosowanie działań ochronnych jak dla najbliższego mu, dużo częstszego, przedstawiciela 
rodzaju Nyctalus borowca wielkiego.  W szczególności należy zwrócić uwagę na ochronę 
kryjówek kolonii (zaniechanie usuwania drzew dziuplastych zarówno na terenie pól 
irygacyjnych jak i w bezpośrednim ich sąsiedztwie), ochronę żerowisk (pozostawienie 
niezabudowanych terenów otwartych w pobliżu granicy lasów oraz wzdłuż rzeki Odry, 
niedopuszczenie do całkowitego osuszenia podmokłych łąk) a także zachowanie zbiorników 
wodnych oraz uwzględnienie w planowaniu przebiegu dróg i mostów  tras przemieszczeń 
nietoperzy. 

Potencjalne zagrożenia:
- utrata kryjówek w wyniku wycinania drzew  dziuplastych
- utrata miejsc żerowania w wyniku zabudowy terenów otwartych
- zubożenie żerowisk w wyniku osuszania terenów otwartych
- utrata miejsc żerowania/wodopojów w wyniku likwidacji zbiorników wodnych 
- zwiększenie ryzyka kolizji w wyniku rozbudowy infrastruktury drogowej

GACEK BRUNATNY / SZARY – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) / Plecotus austriacus 
(Fischer, 1829)

Biologia gatunku:
W Polsce występują dwa gatunki z rodzaju gacek Plecotus:  gacek brunatny  i gacek szary. 
Oba gatunki są nietoperzami średniej wielkości o bardzo dużych uszach (sięgających ¾ 
długości ciała). Zasięg gacka brunatnego obejmuje prawie całą Europę, gacek szary posiada 
zasięg bardziej przesunięty na południe Europy. W Polsce gacek brunatny występuje na 
terenie całego kraju,  natomiast zasięg gacka szarego obejmuje część południową i centralną. 
We Wrocławiu wykazano obecność obu gatunków gacków. Żerują głównie w lasach i na ich 
skraju, do 1,5 km od kryjówki. Na żerowiska wylatują około 0,5-1 godziny  po zachodzie 
słońca. Lata dość nisko (do 10m) nad ziemią, przeważnie w bliskości roślin i pośród nich. 
Pokarm stanowią głównie ćmy, a także muchówki, pluskwiaki czy nielotne stawonogi jak 
skorki, pająki i kosarze. Gacki są nietoperzami skrajnie osiadłymi, maksymalne przeloty  w 
ciągu roku nie przekraczają kilku kilometrów. Gacek szary jest najbardziej synantropijnym 
krajowym nietoperzem, latem zajmuje strychy budynków, a zimą często można go spotkać w 
piwnicach. Gacek brunatny preferuje kryjówki w drzewach, niemniej jednak zajmuje także 
strychy budynków. Oba gatunki w okresie hibernacji spotykane są w budynkach, jaskiniach, 
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sztolniach i drzewach.  Ze względu na bardzo duże podobieństwo parametrów sygnałów 
echolokacyjnych (uniemożliwiające dyskryminację gatunków metodami bioakustycznymi) w 
niniejszym opracowaniu oba gatunki traktowanie są łącznie.

Status występowania:
Na terenie pól irygacyjnych zarejestrowano kilka przelotów nietoperzy z rodzaju gacek. 
Ponieważ jest to gatunek bardzo cichy, zwykle niewykrywalny z odległości większej niż  2-3 
metry rzeczywiste zagęszczenie nietoperzy z tego rodzaju może być wyższe. 
 
Status ochrony:

Gatunki objęte ochroną ścisłą na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
nr 220, poz. 2237).  Wymieniony  w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej Unii 
Europejskiej. 

Pod ochroną na mocy ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji: o 
ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny  europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja 
Berneńska) - Załącznik II, konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt 
(Konwencja Bońska) - Załącznik II oraz porozumienia o ochronie populacji nietoperzy 
europejskich (EUROBATS).

Status zagrożenia:

Oba gatunki na czerwonej liście Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) posiadają status 
gatunku niższego ryzyka: najmniejszej troski LR: lc

Propozycje działań ochronnych:
Zaniechanie usuwania drzew dziuplastych na terenie pól irygacyjnych oraz 

przeciwdziałanie utracie kryjówek pochodzenia antropogenicznego poprzez przeprowadzenie 
remontów w sposób bezpieczny  dla nietoperzy. Stosowanie budek dla nietoperzy celem 
kompensacji względem utraconych schronień. 

Ochrona żerowisk poprzez niedopuszczenie do całkowitego osuszenia podmokłych łąk 
(co może skutkować znacznym zubożeniem bazy żerowiskowej), zachowanie zbiorników 
wodnych (osadników) na terenie pól irygacyjnych oraz poprawienie czystości wody w tych 
zbiornikach. Ograniczenie usuwania drzew i zakrzewień na terenie pól irygacyjnych oraz 
prowadzenie nowych nasadzeń w miejsce utraconych siedlisk. 

W przypadku lokalizacji dróg i/lub mostów na terenie pól irygacyjnych 
przeprowadzenie analizy   ryzyka kolizji ruchu samochodowego z trasami przelotów 
nietoperzy. Działaniami ograniczającymi śmiertelność mogą być w tym wypadku np. 
odpowiednie ukształtowanie zieleni przydrożnej nakłaniające nietoperze do przelotów na 
wyższej niż ruch drogowy wysokości. Celem określenia ryzyka dla danego wariantu 
inwestycji zalecane konsultacje z specjalistą chiropterologiem przed przystąpieniem do 
budowy. 

Potencjalne zagrożenia:
- utrata kryjówek w wyniku wycinania drzew  dziuplastych
- utrata kryjówek w wyniku remontów i wyburzania starej zabudowy
- zwiększenie śmiertelności w związku ze stosowaniem niewłaściwych, toksycznych dla 
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nietoperzy, środków konserwacji drewna (np. do konserwacji konstrukcji dachów) oraz 
pestycydów
- zubożenie żerowisk w wyniku osuszania terenów otwartych
- utrata żerowisk w wyniku wycinania zadrzewień i zakrzewień
- utrata miejsc żerowania/wodopojów w wyniku likwidacji zbiorników wodnych 
- zwiększenie ryzyka kolizji w wyniku rozbudowy infrastruktury drogowej

MROCZEK PÓŹNY -  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Biologia gatunku:
Duży nietoperz o krótkich a szerokich uszach. Pyszczek i uszy  czarniawe, odróżniające się od 
jaśniejszego ubarwienia reszty  ciała. Jest to gatunek osiadły, odległości między letnimi a 
zimowymi siedliskami są niewielkie. Podstawowym pokarmem mroczka późnego są duże 
chrząszcze (np. chrabąszcze majowe i inne żukowate, kózkowate i sprężykowate) a także 
motyle nocne, muchówki, chruściki, pluskwiaki różnoskrzydłe i błonkówki. Łowi owady 
rojące się nad wodami i w ich pobliżu oraz przy lampach ulicznych. Zamieszkuje większą 
część Europy z wyłączeniem Skandynawii. Występuje na terenie całej Polski. Gatunek silnie 
synantropijny, bardzo rzadko korzystający z naturalnych schronień. Wykazuje 
prawdopodobnie najsilniejszy  związek z budynkami spośród wszystkich krajowych 
nietoperzy. W wielu miastach w Polsce jest to najczęstszy lub jeden z najczęstszych 
krajowych nietoperzy. We Wrocławiu jest trzecim w kolejności (po borowcu wielkim i nocku 
rudym) najczęściej rejestrowanym gatunkiem nietoperza. Kryjówki letnie znajdują się prawie 
wyłącznie w budynkach, w szczelinach na nieużywanych strychach i poddaszach.  Zimą 
wykorzystuje poddasza, szczeliny między ścianami budynków czy szczeliny skalne. 

Status występowania:
Gatunek średnio-liczny na terenie pól irygacyjnych. Miejsca żerowania stwierdzane zarówno 
przy granicy lasu jak i na terenach otwartych. Ponieważ  na schronienia gatunek ten wybiera 
przede wszystkim kryjówki pochodzenia antropogenicznego, bliskość zabudowań (min. 
Rędzin, Lipa Piotrowska, Świniary) daje możliwość odnalezienia dogodnych kryjówek.  

Status ochrony:

Gatunek objęty  ochroną ścisłą na mocy  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
nr 220, poz. 2237).  Wymieniony  w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej Unii 
Europejskiej. 

Pod ochroną na mocy ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji: o 
ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny  europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja 
Berneńska) - Załącznik II, konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt 
(Konwencja Bońska) - Załącznik II oraz porozumienia o ochronie populacji nietoperzy 
europejskich (EUROBATS).

Status zagrożenia:

Na czerwonej liście Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) posiada status gatunku 
niższego ryzyka: najmniejszej troski LR: lc
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Propozycje działań ochronnych:
W związku z silnym przywiązaniem tego gatunku do kryjówek pochodzenia 

antropogenicznego, ochrona tych schronień jest jednym z najważniejszych działań 
ochronnych. Remonty strychów prowadzone powinny być w terminach bezpiecznych dla 
nietoperzy z zastosowaniem nietoksycznych środków konserwacji drewna. 

Ochrona żerowisk poprzez niedopuszczenie do całkowitego osuszenia podmokłych łąk 
(co może skutkować znacznym zubożeniem bazy żerowiskowej), zachowanie zbiorników 
wodnych (osadników) na terenie pól irygacyjnych oraz poprawienie czystości wody w tych 
zbiornikach. 

W przypadku lokalizacji dróg i/lub mostów na terenie pól irygacyjnych 
przeprowadzenie analizy   ryzyka kolizji ruchu samochodowego z trasami przelotów 
nietoperzy. 

Potencjalne zagrożenia:
- utrata kryjówek w wyniku remontów i wyburzania starej zabudowy
- zwiększenie śmiertelności w związku ze stosowaniem niewłaściwych, toksycznych dla 
nietoperzy, środków konserwacji drewna (np. do konserwacji konstrukcji dachów) oraz 
pestycydów
- zubożenie żerowisk w wyniku osuszania terenów otwartych
- utrata miejsc żerowania/wodopojów w wyniku likwidacji zbiorników wodnych 
- zwiększenie ryzyka kolizji w wyniku rozbudowy infrastruktury drogowej

KARLIK WIĘKSZY -  Pipistrellus nathusii (Keyserling i Blasius, 1839)

Biologia gatunku:
Jest to mały, jednolicie brązowo ubarwiony nietoperz. Gatunek ten jest sezonowym, 
długodystansowym migrantem. Zamieszkuje znaczna część Europy. Najbardziej wysunięte na 
północ obserwacje pochodziły z Szkocji, Szwecji, Finlandii i Rosji. Ze względu na sezonowe 
migracje gatunek ten można spotkać także na południu, gdzie osiąga Korsykę, Sardynię, 
Sycylię, Półwysep Peloponeski i zachodnią Turcję. W Polsce występuje na terenie całego 
kraju, chociaż jego występowanie jest nierównomierne. W okolicach Wrocławia często 
spotykany w czasie godów i jesiennej migracji. Zamieszkuje lasy  mieszane, olsy, wilgotne 
lasy liściaste, lasy  iglaste i parki. Kryjówki letnie to szczeliny w korze i dziuple drzew, 
ewentualnie skrzynki dla nietoperzy i ptaków.  Zimuje w dziuplach drzew, szczelinach 
budynków i ścianach skalnych. Podstawę pokarmu stanowią drobne muchówki z rodziny 
ochotkowatych, których larwy rozwijają się w wodzie. Niewielki udział mają inne owady: 
chruściki, jętki, widelnice, chrząszcze, pluskwiaki i motyle nocne. Poluje w czasie szybkiego 
prostoliniowego lotu, często wzdłuż  liniowych struktur takich jak drogi leśne, przecinki, czy 
brzegi lasów lub nad zbiornikami wodnymi. Czasami poluje również przy  latarniach 
ulicznych. 

Status występowania:
Na obszarze pól irygacyjnych był drugim po borowcu wielkim, najczęściej obserwowanym 
gatunkiem. Żerowanie karlika większego stwierdzono we wszystkich typach środowisk na 
obszarze pól irygacyjnych  jednak najliczniej stwierdzany był na granicy lasu, oraz w samym 
Rędzinie gdzie polował przy latarniach ulicznych.
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Status ochrony:

Gatunek objęty  ochroną ścisłą na mocy  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
nr 220, poz. 2237).  Wymieniony  w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej Unii 
Europejskiej. 

Pod ochroną na mocy ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji: o 
ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny  europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja 
Berneńska) - Załącznik II, konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt 
(Konwencja Bońska) - Załącznik II oraz porozumienia o ochronie populacji nietoperzy 
europejskich (EUROBATS).

Status zagrożenia:

Na czerwonej liście Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) posiada status gatunku 
niższego ryzyka: najmniejszej troski LR: lc

Propozycje działań ochronnych:
Podobnie jak w przypadku innych gatunków leśnych podstawą ochrony kryjówek jest 

zaniechanie usuwania drzew dziuplastych zarówno na terenie pól irygacyjnych jak i w 
bezpośrednim ich sąsiedztwie (m.in. las osobowicki i las rędziński). 

Ochrona żerowisk poprzez pozostawienie bez zabudowy żerowisk, w szczególności 
otwartych terenów w pobliżu granicy  lasów. Niedopuszczenie do całkowitego osuszenia 
podmokłych łąk, co może skutkować znacznym zubożeniem bazy żerowiskowej. Zachowanie 
zbiorników wodnych (osadników) na terenie pól irygacyjnych oraz poprawienie jakości wody 
w tych zbiornikach.

W przypadku lokalizacji dróg i/lub mostów na terenie pól irygacyjnych 
przeprowadzenie analizy   ryzyka kolizji ruchu samochodowego z trasami przelotów 
nietoperzy. 

Potencjalne zagrożenia:
- utrata kryjówek w wyniku wycinania drzew  dziuplastych
- utrata miejsc żerowania w wyniku zabudowy terenów otwartych
- zubożenie żerowisk w wyniku osuszania terenów otwartych
- utrata miejsc żerowania/wodopojów w wyniku likwidacji zbiorników wodnych 
- zwiększenie ryzyka kolizji w wyniku rozbudowy infrastruktury drogowej

KARLIK MALUTKI – Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
KARLIK DROBNY -  Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

Biologia gatunku:
Te dwa gatunki bardzo małych nietoperzy do niedawna traktowane były  jako jeden gatunek o 
dwóch typach sygnałów echolokacyjnych - 45 i 55 kHz (różnica częstotliwości o największej 
energii). Przeprowadzone badana genetyczne wykazały jednak, że są to dwa niezależne 
gatunki.  Obecnie  możliwe jest rozróżnienie ich także na podstawie terenowych cech 
diagnostycznych. Karlik drobny jest najmniejszym nietoperzem Polski i Europy, a karlik 
malutki jest tylko nieznacznie większy. Zasięg obu gatunków obejmuje niemal całą Europę. 
Karlik drobny  dociera dalej na północ i północny wschód niż karlik malutki. Oba te gatunki 
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uważa się za niezagrożone i liczne w kraju, chociaż liczba ich obserwacji maleje z zachodu na 
wschód. Związane z terenami przekształconym przez człowieka spotykane są na obszarach 
rolniczo-leśnych, we wsiach i miastach. W diecie obu gatunków przeważają drobne 
muchówki, tworzące duże roje nad wodą lub w pobliżu koron drzew. Karlik drobny żeruje 
przede wszystkim nad rzekami, jeziorami, terenami podmokłymi. Karlik malutki oprócz 
najczęściej odwiedzanych zbiorników i cieków wodnych, poluje licznie na wsiach (w tym 
przy latarniach ulicznych), w parkach. nad łąkami i pastwiskami czy przy śródpolnych 
szpalerach drzew. Oba gatunki polują ponadto w lukach drzewostanu i na krawędzi lasu. 

Status występowania:
Oba gatunki na terenie pól irygacyjnych występowały średnio-licznie. W porównaniu do 
trzeciego z karlików – karlika większego spotykane były rzadziej. Aktywność karlików 
obserwowano w zróżnicowanych środowiskach (polowanie przy  latarniach ulicznych, na 
granicy lasu, na terenie otwartym).  

Status ochrony:

Gatunki objęte ochroną ścisłą na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
nr 220, poz. 2237).  Wymienione w Załączniku IV Dyrektywy  Siedliskowej Unii 
Europejskiej. 

Pod ochroną na mocy ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji: o 
ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny  europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja 
Berneńska) – karlik malutki -  Załącznik III, karlik drobny – Załącznik II, konwencji o 
ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) - Załącznik II oraz 
porozumienia o ochronie populacji nietoperzy europejskich (EUROBATS).

Status zagrożenia:

Karlik malutki na czerwonej liście Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) posiada status 
gatunku niższego ryzyka: najmniejszej troski LR: lc

Karlik drobny na czerwonej liście Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) dotychczas 
nieuwzględniony.

Propozycje działań ochronnych:
Ochrona kryjówek w budynkach. W przypadku potwierdzenia obecności nietoperzy w 

budynku ewentualne prace remontowe powinny być prowadzone w terminach bezpiecznych 
dla nietoperzy z zastosowaniem nietoksycznych środków konserwacji drewna. Ochrona 
kryjówek w drzewach poprzez zaniechanie usuwania drzew dziuplastych zarówno na terenie 
pól irygacyjnych jak i w bezpośrednim ich sąsiedztwie. 

Ochrona żerowisk. Niedopuszczenie do całkowitego osuszenia podmokłych łąk, co 
może skutkować znacznym zubożeniem bazy żerowiskowej. Zachowanie zbiorników 
wodnych (osadników) na terenie pól irygacyjnych oraz poprawienie jakości wody w tych 
zbiornikach. 

W przypadku lokalizacji dróg i/lub mostów na terenie pól irygacyjnych 
przeprowadzenie analizy   ryzyka kolizji ruchu samochodowego z trasami przelotów 
nietoperzy. 
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Potencjalne zagrożenia:
- utrata kryjówek w wyniku wycinania drzew  dziuplastych
- utrata kryjówek w wyniku remontów i wyburzania starej zabudowy
- zubożenie żerowisk w wyniku osuszania terenów otwartych
- utrata miejsc żerowania/wodopojów w wyniku likwidacji zbiorników wodnych 
- zwiększenie ryzyka kolizji w wyniku rozbudowy infrastruktury drogowej

NOCEK RUDY- Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Biologia gatunku:
Jest to mały nietoperz o krótkich uszach i masie ciała około 6-7 gramów. Występuje w całej 
Europie z wyjątkiem północnej Skandynawii i północnej Rosji. W Polsce uważany jest za 
gatunek pospolity  i w porównaniu do innych gatunków nietoperzy niezagrożony. Odbywa 
sezonowe wędrówki, podczas których pokonuje przeciętnie trasę o długości kilkudziesięciu 
kilometrów. Kryjówkami letnimi są zazwyczaj  dziuple drzew, zasiedla również skrzynki dla 
nietoperzy. Zimuje najczęściej w jaskiniach, piwnicach i sztolniach. Nocek rudy preferuje 
tereny obfitujące w różnego typu wody powierzchniowe. Spotykany zarówno w lasach jak i 
na terenach zabudowanych. Na żerowisko wylatuje gdy  jest już ciemno (około 30 minut do 
1-2 godzin po zachodzie słońca). Poluje głównie nad zbiornikami wodnymi, czasami w 
lasach. Żerując lata nisko nad powierzchnią wody, zataczając charakterystyczne niewielkie 
kręgi. Unika wód silnie wzburzonych przez nurt lub zarośniętych roślinnością pływającą. 
Pokarm stanowią głównie ochotki (do 96%), sezonowe muchówki, mszyce, błonkówki i ćmy.
Status występowania:
Nocek rudy był trzecim pod względem częstości obserwacji nietoperzem na polach 
irygacyjnych (po borowcu wielkim i karliku większym). Stwierdzany  w zróżnicowanych 
środowiskach; zarówno w lesie, przy jego granicy jak również  na terenach otwartych  w 
pobliżu i nad zbiornikami wodnymi. Pomimo występowania na terenie pól irygacyjnych dużej 
liczby zbiorników wodnych, aktywność nocków nad tymi akwenami nie była większa niż w 
innych środowiskach. Prawdopodobnie związane jest to z zarośnięciem znacznej części 
zbiorników roślinności pływającą (ograniczeniem powierzchni czystego lustra wody) co 
utrudnia nockom polowanie.

Status ochrony:

Gatunek objęty  ochroną ścisłą na mocy  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 
nr 220, poz. 2237).  Wymieniony  w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej Unii 
Europejskiej. 

Pod ochroną na mocy ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji: o 
ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny  europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja 
Berneńska) - Załącznik II, konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt 
(Konwencja Bońska) - Załącznik II oraz porozumienia o ochronie populacji nietoperzy 
europejskich (EUROBATS).

Status zagrożenia:

Na czerwonej liście Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) posiada status gatunku 
niższego ryzyka: najmniejszej troski LR: lc
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Propozycje działań ochronnych:
Ochrona kryjówek w drzewach poprzez zaniechanie usuwania drzew dziuplastych 

zarówno na terenie pól irygacyjnych jak i w bezpośrednim ich sąsiedztwie. 
Ochrona żerowisk. Zachowanie zbiorników wodnych (osadników) na terenie pól 

irygacyjnych oraz poprawienie jakości wody w tych zbiornikach. Niedopuszczenie do 
całkowitego osuszenia podmokłych łąk, co może skutkować znacznym zubożeniem bazy 
żerowiskowej. 

W przypadku lokalizacji dróg i/lub mostów na terenie pól irygacyjnych 
przeprowadzenie analizy   ryzyka kolizji ruchu samochodowego z trasami przelotów 
nietoperzy. 

Potencjalne zagrożenia:
- utrata kryjówek w wyniku wycinania drzew  dziuplastych
- zubożenie żerowisk w wyniku osuszania terenów otwartych
- utrata miejsc żerowania/wodopojów w wyniku likwidacji zbiorników wodnych 
- utrata miejsc żerowania/wodopojów w wyniku zarastania zbiorników wodnych 
- zwiększenie ryzyka kolizji w wyniku rozbudowy infrastruktury drogowej

JEŻ WSCHODNI– Erinaceus concolor (Linnaeus, 1758)

Biologia gatunku:
Ssak z rzędu owadożernych z rodziny jeżowatych. Boki oraz grzbiet ciała pokryte kolcami 
barwy szarobrązowej. Występuje w zróżnicowanych środowiskach m.in. obrzeżach lasów, 
parkach miejskich, ogródkach działkowych.  Aktywny zwłaszcza w nocy, odżywia się 
dżdżownicami, ślimakami oraz innymi drobnymi zwierzętami i pokarmem roślinnym. W 
październiku zapada w sen zimowy z którego budzi się w okolicy  marca – kwietnia. 
Wkraczając na drogi często staje się ofiarą ruchu samochodowego. Spotykany na terenie 
całego kraju.

Status występowania:
Spotykany na całym obszarze pól irygacyjnych, najliczniejszy na ich skraju, w pobliżu lasów 
i osiedli mieszkaniowych.

Status ochrony:

Gatunek objęty  ochroną ścisłą, wymagający ochrony  czynnej na mocy  Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 220, poz. 2237) 

Pod ochroną na mocy ratyfikowanej przez Polskę międzynarodowej Konwencji o ochronie 
gatunkowej dzikiej flory i fauny  europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska) - 
Załącznik III

Status zagrożenia:

Na czerwonej liście Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) posiada status gatunku 
najmniejszej troski LC
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Propozycje działań ochronnych:
- przy  konstrukcji dróg (o przewidywanym wysokim natężeniu ruchu samochodowego), 
zastosowanie rozwiązań uniemożliwiającym jeżom wchodzenie na drogę, przy  jednoczesnym 
zastosowaniu przejść dla zwierząt.

Potencjalne zagrożenia:
- zwiększenie śmiertelności w wyniku kolizji z ruchem samochodowym

Zalecenia ochronne - nietoperze

Ochrona kryjówek 
Kryjówki nietoperzy mogą być zarówno pochodzenia naturalnego (m.in. dziuple po 

dzięciołach, naturalne szczeliny w drzewach, odstająca kora drzew) jak i pochodzenia 
antropogenicznego (strychy, poddasza, szczeliny w ścianach i dachach budynków).

 Na  terenie pól irygacyjnych  stwierdzono zarówno gatunki preferujące kryjówki 
naturalne  (m.in. borowiec wielki, borowiaczek) jak i gatunki  ściśle związane ze 
schronieniami w konstrukcjach budowanych przez ludzi (m.in. mroczek późny, gacki). 
Ponieważ znaczna część pól irygacyjnych jest  pozbawiona drzew ochrona nielicznych 
występujących na tym terenie zadrzewień jest istotna dla nietoperzy. Otaczające pola 
irygacyjne lasy (między innymi Las Rędziński, Osobowicki, Lesicki i znajdujący  się po 
przeciwnej stronie rzeki Odry  Las Pilczycki) dostarczają nietoperzom cennych schronień. 
Należy zachować występujące na tych terenach stare, dziuplaste drzewa a gospodarkę leśną 
prowadzić tak, aby nie doprowadzić do znacznego odmłodzenia wieku drzewostanów. Ze 
względu na to, że część gatunków nietoperzy często zmienia swoje kryjówki do zapewnienia 
im dostatecznej liczby  schronień potrzebna jest ich duża dostępność. Zapewnienie ochrony  
nietoperzom na polach irygacyjnych nie jest możliwe bez ich ochrony w przyległych lasach. 

W wyniku prowadzonych prac remontowych liczba dostępnych schronień w 
budynkach mieszkalnych i gospodarczych będzie prawdopodobnie spadać. Możliwości 
kompensacji utraconych kryjówek  np. poprzez instalowanie budek dla nietoperzy nie zawsze 
mogą przynieść oczekiwane skutki. W związku z powyższym priorytetem powinny być 
działania dążące do zachowanie istniejących kryjówek. W przypadku konieczności 
przeprowadzenia prac remontowych w budynku gdzie stwierdzono obecność nietoperzy, 
termin i sposób przeprowadzenia prac powinien zostać skonsultowany ze specjalistą 
chiropterologiem. W szczególności ważne jest  dostosowanie terminu prowadzenia prac 
względem cyklu rocznego nietoperzy. Prace remontowe należy prowadzić w okresie kiedy 
nietoperze nie wykorzystują kryjówek. Nietoperze nie powinny  być niepokojone a tym 
bardziej żadne prace remontowe nie powinny być wykonywane w okresie porodu i wychowu 
młodych (od początku maja do końca lipca).  Istotne jest również, aby  podczas remontu 
stosować środki chemiczne bezpieczne dla nietoperzy (m.in. nietoksyczne preparaty do 
impregnacji drewna).  Aby kryjówki nadal mogły spełniać swoją rolę konieczne jest 
zachowanie wykorzystywanego przez nietoperze wlotu.  Jeśli zachowanie wlotu do kryjówki 
jest niemożliwe konieczne staje się instalowanie wlotu zastępczego umożliwiającego dostęp 
nietoperzom a ograniczającego możliwości wejścia zwierzętom niepożądanym (np. gołębiom) 

Dodatkową metodę zwiększenia zasobności obszaru w kryjówki dla nietoperzy może 
być instalacja specjalnych budek dla nietoperzy na budynkach i drzewach. Konstrukcja budek  
powinna być dostosowana do wymagań gatunku dla którego zostały przeznaczone. 
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Ochrona żerowisk 
Pola irygacyjne dostarczają wielu gatunkom nietoperzy miejsc dogodnych do 

żerowania. Polujące nietoperze zaobserwowano na otwartych  przestrzeniach, wśród 
zadrzewień, wzdłuż  linii drzew przy drogach, przy granicy  lasów, w pobliżu oraz nad 
zbiornikami i ciekami wodnymi jak również przy latarniach ulicznych (np. w Rędzinie). 
Celem zachowania żerowisk korzystnych  dla szerokiego zespołu nietoperzy należy dążyć do 
utrzymania zróżnicowanych środowisk o dużej różnorodności gatunkowej. Ochrona żerowisk 
powinna wiązać się z  niedopuszczeniem do całkowitego osuszenia i zabudowania obszaru pól 
irygacyjnych. Zasobność żerowiska dla nietoperzy zależy od dostępności owadów a ta w 
dużej mierze od zasobności środowiska w wodę. Szczególnie istotne są obszary znajdujące się 
w pobliżu zbiorników, cieków wodnych oraz przy granicy lasów. Istotne dla ochrony 
nietoperzy  jest zachowanie zbiorników wodnych (osadników) a także poprawienie czystości 
wody w tych zbiornikach co przypuszczalnie pozwoli nietoperzom na intensywniejsze 
wykorzystanie tych miejsc jako wodopojów/miejsc żerowania. Ochronę miejsc żerowania 
zapewni również ograniczenie usuwania drzew i zakrzewień oraz prowadzenie nowych 
nasadzeń w miejsce utraconych siedlisk. 

 
Ochrona korytarzy migracyjnych
Przeloty nietoperzy  pomiędzy miejscami żerowania a kryjówkami mogą odbywać się 

wzdłuż liniowych elementów krajobrazu (na przykład aleje i szpalery  drzew). Przecięcie tras 
wędrówek w wyniku rozbudowy infrastruktury drogowej (w szczególności dróg o dużym 
natężeniu ruchu) może skutkować lokalnym zwiększeniem śmiertelności nietoperzy.

W przypadku planowania lokalizacji dróg i/lub mostów o przewidywanym dużym 
natężeniu ruchu na terenie pól irygacyjnych zalecane jest przeprowadzenie analizy ryzyka 
kolizji ruchu samochodowego z trasami przelotów nietoperzy. Działaniami ograniczającymi 
śmiertelność mogą być w tym wypadku np. odpowiednie ukształtowanie zieleni przydrożnej 
nakłaniające nietoperze do przelotów na wyższej niż ruch drogowy wysokości. Celem 
określenia ryzyka dla danego wariantu inwestycji zalecane konsultacje ze specjalistą 
chiropterologiem.

85



Dokumentacja fotograficzna

Fot.1.Borowiaczek (fot. R. G. Urban)

 Fot. 2. Borowiec wielki (fot. R. G. Urban)

Fot. 3. Gacek brunatny (fot. R. G. Urban)
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Fot. 4. Mroczek późny (fot. R. G. Urban)

Fot. 5. Nocek rudy (fot. R. G. Urban)

Fot. 6. Jeż wschodni (fot. R. G. Urban)
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Podsumowanie i zalecenia 
ochronne

Obszar pól irygacyjnych na Osobowicach stanowi wyjątkowo cenny obszar 

występowania wielu gatunków kręgowców. Jest jedną z cenniejszych w Polsce ostoi 

lęgowych i migracyjnych rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych i jako taki 

powinien być chroniony. 

Najcenniejsze są obszary trzcinowisk ze względu na gniazdujące i  żerujące w nich 

rzadkie gatunki ptaków. Stanowiska pozostałych kręgowców i bezkręgowców skupione 

są głównie w strefie ekotonu między lasami i terenami pól. Przy poprawie jakości 

zrzucanych wód niektóre gatunki zasiedlą także strefę polderów (płazy).

Przy dzisiejszym stanie wiedzy o tym terenie możemy sformułować następujące 

najważniejsze zalecenia ochronne:

1. Poldery irygacyjne powinny być zalewane wodą o lepszych parametrach jakościowych 

niż dotychczasowe (np. wody opadowe). Ma to duże znaczenie dla wszystkich grup 

kręgowców, a szczególnie płazów.  Zrzuty silnie zanieczyszczonych wód powodują, że w 

przypadku płazów mamy do czynienia z tzw. pułapką ekologiczną (nie może dojść do 

rozwoju jaj i młodych osobników, nawet jeśli dojdzie do rozrodu).

2. Zalecane  jest zachowanie trzcinowisk wraz z utrzymaniem dotychczasowego poziomu 

wody w największych osadnikach, będących miejscem rozrodu i  żerowania rzadkich 

gatunków ptaków.

3. Wskazane jest utrzymanie jednego pokosu traw w ciągu roku, który powinien być 

przeprowadzony  po 15 sierpnia (wcześniejszy powoduje zniszczenia w lęgach ptaków). 

Ważny w tym przypadku jest również  sposób koszenia łąk, który powinien się odbywać 

od środka łąki do zewnątrz, co pozwala ptakom na ucieczkę. Konieczne jest mozaikowe 

koszenie łąk, czyli pozostawienie niewielkich stref koszonych co drugi rok ze względu na 

m.in. umożliwienie pełnego rozwoju niektórym bezkręgowcom, głównie motylom.

4. Dla zachowania otwartego charakteru pól irygacyjnych niezbędne jest usuwanie 
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samorzutnie rozwijających się zarośli wierzbowo-topolowych.

5. Wypalanie roślinności szuwarowej, głównie trzcinowisk, jest szczególnie niewskazane 

w okresie wczesnowiosennym.

6. Podejmowanie jakichkolwiek działań na terenie pól irygowanych powinno być 

konsultowane z zoologami, szczególnie z ornitologami i herpetologami. 

Działania ochronne nie są przeszkodą do przeznaczenia pól irygacyjnych na cele 

związane z rekreacją o charakterze edukacyjnym. Obszar pól jest już teraz miejscem 

cenionym przez ornitologów-amatorów z Polski i zagranicy. Po odpowiednim 

przygotowaniu, np. poprzez wprowadzenie tablic informujące o gatunkach 

zamieszkujących ten teren, zbudowaniu odpowiednich stanowisk pozwalających na 

obserwowanie ptaków bez niepokojenia ich, itp. teren ten ma szansę stać się miejscem 

zapewniającym mieszkańcom Wrocławia i turystom kontakt z przyrodą. W Europie 

istnieją już realizacje koncepcji tego typu (np. pola irygacyjne w Münster w Niemczech). 

Ze względu na zmienny stopień poziomu wody na terenie pól irygacyjnych kwalifikacja 

poszczególnych obszarów jest trudna do przeprowadzenia. Przygotowanie planu 

ochrony wymaga uwzględnienia zabiegów równoważących zmianę dotychczasowego 

sposobu użytkowania. Wymaga to opracowania alternatywnych metod utrzymania 

poziomu wód w odstojnikach, np. poprzez dostarczanie wody z okolicznych cieków lub 

doprowadzanie wód opadowych z terenu miasta Wrocławia. Aby dokładnie wyznaczyć 

granice obszaru chronionego, nasz zespół musi zapoznać się z wynikami innych 

ekspertyz, takich jak określenie poziomu wód gruntowych po zaniechaniu zrzutów 

ścieków, skażenie mikrobiologiczne osadów, obszary występowania cennych gatunków 

roślin itp. Nie mamy wątpliwości, że tak wyznaczony obszar powinien być objęty 

ochroną rezerwatową. Jest to zgodne z nowoczesnymi koncepcjami ochrony przyrody, w 

którym uwzględnia się obszary antropogeniczne.
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