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Opinia ornitologiczna (ptaki), herpetologiczna (gady i płazy) i chiropterologiczna (nietoperze)
została wykonana dla AP Szczepaniak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa z siedzibą przy ul. Pogodnej 19 we Wrocławiu przez firmę MURINUS TOMASZ
GOTTFRIED z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wilanowskiej 77/13 na podstawie zlecenia z dnia
26 listopada 2020r. w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Kompleks basenowy składający
się z krytych basenów wraz z częścią sanitarno-szatniową, częścią rekreacyjną (sauna , fitness) oraz
technologiczną wraz z basenem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą
techniczną i parkingami zewnętrznymi” przy ulicy Wilanowskiej we Wrocławiu.

1. Wstęp
Listę chronionych gatunków zwierząt w naszym kraju reguluje szereg przepisów
i porozumień. Głównym dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2183), będącym wypełnieniem zapisu zawartego w Ustawie o Ochronie Przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.). W odniesieniu do gatunków
chronionych minister wykorzystując upoważnienie ustawowe wprowadził zakazy dotyczące
m.in. zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także
posiadania żywych zwierząt, niszczenia jaj i postaci młodocianych, gniazd i innych schronień,
umyślnego płoszenia i niepokojenia. Zabronione jest też niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich
obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.
Wraz z rozwojem miast wiele terenów zielonych będących siedliskami gatunków chronionych,
w tym również rzadkich zwierząt, zmienia swoją funkcję, co często uniemożliwia dalsze ich
wykorzystanie przez te gatunki, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci osobników.
W związku z powyższym, przed przystąpieniem do wykonania inwestycji wpływającej na sposób
użytkowania danej przestrzeni zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej lub
uzyskania opinii eksperta o znaczeniu danego terenu dla gatunków chronionych i ewentualnym
negatywnym wpływie na populacje chronionych gatunków.

Fotografia na okładce: miejsce lokalizacji planowanej inwestycji.
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2. Teren badań
Obszar inwestycji (Ryc. 1) obejmuje teren w północno wschodniej części Wrocławia
pomiędzy ulicami Kasztelańską i Wilanowską: działka nr. 58/1 AR 18 obręb Zakrzów. W jego
skład wchodzi dawne boisko (Fot. 1) i niewielkie wzniesienie porośnięte murawą (Fot. 2)
znajdujące się na terenie Szkoły Podstawowej nr 44 im. Jana III Sobieskiego. Obecnie obszar ten w
większości stanowią tereny trawiaste, a drzewa i krzewy rosną jedynie wzdłuż ogrodzenia. Są to
głównie klony pospolite Acer platanoides, topole osiki Populus tremula, jesiony wyniosłe Fraxinus
excelsior i śliwa domowa ”mirabelka” Prunus domestica. Na pasie zieleni rozdzielającym parking
od ulicy Wilanowskiej rośnie 11 młodych robinii akacjowych Robinia pseudoacacia, a po drugiej
stronie ulicy sześć starszych dębów szypułkowych Quercus robur oraz nasadzenia młodych lip
Tilia sp.

Ryc. 1. Obszar inwestycji – fioletową przerywaną linią zaznaczono granice terenu, którego dotyczy
opinia. Niebieskie kółko oznacza miejsce gniazdowania gatunku chronionego (sierpówki
Streptopelia decaocto), czerwone kółka miejsca gniazdowania gatunku łownego (grzywacza
Columba palumbus).
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Fot. 1. Widok na dawne boisko, w miejscu którego planowana jest budowa
basenów.

Fot. 2. Widok na „górkę”, w miejscu której planowana jest budowa parkingu.
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2. Metodyka
Badaniami objęto cały obszar wskazany na rycinie (Ryc. 1), a ze względu na termin
realizacji przypadający poza okresem lęgowym/rozrodczym inwentaryzacja dotyczyła głównie
obecności odpowiednich siedlisk lub schronień chronionych gatunków ptaków, gadów, płazów
i nietoperzy wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).
W ramach badań dokonano kontroli całego terenu w dniu 1 grudnia 2020r., w czasie której
wyszukiwano zarówno odpowiednich siedlisk, jak i śladów obecności chronionych gatunków
w postaci gniazd, śladów żerowania oraz schronień. W przypadku ptaków zwracano również uwagę
na samą obecność osobników oraz na ich zachowanie: przelot lub żerowanie. Ponieważ dla
nietoperzy, gadów i płazów jest to okres zimowania (hibernacji), w czasie którego ograniczają
swoją aktywność i kryją się w schronieniach umożliwiających przetrwanie im krytycznego okresu,
oparto się na danych własnych zebranych we wcześniejszym okresie i informacjach dostępnych
w literaturze.

3. Wyniki
Obszar osiedla, na którym planowana jest realizacja niniejszej inwestycji nie był dotychczas
objęty dokładniejszymi badaniami przyrodniczymi. Wynika to przede wszystkim z braku
cenniejszych przyrodniczo siedlisk takich jak rzeki lub zbiorniki wodne lub większych zadrzewień,
parków. W inwentaryzacji przyrodniczej Wrocławia nie ma informacji o występowaniu na terenie
planowanej inwestycji chronionych gatunków (Witkowski 1993). Również późniejsze opracowania
dotyczące środowiska Wrocławia nie zawierają takich informacji (Smolnicki i Szykasiuk 2002,
Cichocki 2006, Lewicki 2016). Szczegółowe opracowania dotyczące ptaków (Tomiałojć i in. 2020)
również nie podają żadnych danych o występowaniu tu rzadszych gatunków, jak i dokładniejszych
informacji o gatunkach pospolitych. Także w przypadku nietoperzy nie ma informacji o gatunkach
występujących na terenie Zakrzowa (Gottfried i in. 2007), jak i obecności w tym rejonie zimowisk
tych ssaków (Błaszczyk i in. 2015). Podobnie w przypadku płazów nie opisano z tego rejonu
żadnych zbiorników zasiedlonych przez płazy (Najbar i in. 2019).

Opinia ornitologiczna (ptaki)
Teren osiedla ze względu na brak większych obszarów zieleni nie stanowi atrakcyjnego
miejsca dla ptaków. Rosnące na badanym terenie drzewa są młode i zajmują niewielkie
powierzchnie co ogranicza liczbę potencjalnie lęgowych gatunków ptaków. Większość drzew
rosnących wokół omawianej działki ma obwód pnia do 70 cm. Podczas inwentaryzacji stwierdzono
jedno miejsce gniazdowania chronionego gatunku. W południowo zachodnim rogu na śliwie
znaleziono tegoroczne gniazdo sierpówki Streptopelia decaocto (Fot. 3). Drugie gniazdo
stwierdzone na młodej robinii akacjowej (Fot. 4) rosnącej na pasie rozdzielającym parking
od ul. Wilanowskiej (skrajne, południowe drzewo), należało najprawdopodobniej do grzywacza
Columba palumbus, gatunku łownego z okresem ochronnym od 1 grudnia do 14 sierpnia. Drugie
gniazdo grzywacza znajduje się na kolejnym pasie zieleni położonym około 20m dalej na północny
wschód (Fot. 5). Młody wiek rosnących tu drzew i niewielkie skupiska niskich krzewów pigwowca Chaenomeles sprawiają, że ptaki rzadko podejmują próby gniazdowania w tym rejonie.
Wskazane gniazda najprawdopodobniej rozpadną się w okresie zimowym, a nowe gniazda mogą
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zostać zbudowane w innych miejscach, np. na sąsiednich drzewach lub poza obszarem inwestycji.
Nie można też wykluczyć pojawienia się pojedynczych par lęgowych innych gatunków w kolejnych
latach. Będą to najprawdopodobniej drobne ptaki obserwowane na tym osiedlu we wcześniejszym
okresie i budujące gniazda w koronach drzew: zięba Fringilla coelebs, kos Turdus merula,
dzwoniec Carduelis chloris i kulczyk Serinus serinus. Istnienie niewielkich kęp krzewów rosnących
jedynie w południowo zachodnim rogu powoduje, że gniazdowanie tutaj piegży Sylvia curruca i
słowika rdzawego Luscinia megarhynchos jest obecnie mało prawdopodobne. Brak stwierdzonych
dziupli i wypróchnień oraz budek dla ptaków wyklucza na razie możliwość lęgów dziuplaków.
Zajmująca niemal całą przestrzeń murawa jest regularnie koszona i wykorzystywana jako teren do
uprawiania sportu, co wyklucza możliwość gniazdowania gatunków związanych z terenami
otwartymi.

Fot. 3. Gniazdo sierpówki Streptopelia decaocto na śliwie domowej Prunus domestica
w południowo wschodnim rogu działki, na której planowana jest inwestycja.

Fot. 4. Gniazdo grzywacza Columba palumbus w gałęziach robinii akacjowej na
pasie zieleni rozdzielającym parking i ul. Wilanowską.
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Obszar objęty opinią jest natomiast wykorzystywany jako żerowisko ptaków, zwłaszcza gatunków
chronionych zasiedlających okolice, w tym pobliskie budynki: szpaków Sturnus vulgaris, wróbli
Passer domesticus, mazurków Passer montanus i gołębi miejskich Columba livia domestica. Jest
to też teren regularnie odwiedzany przez sroki Pica pica, mające gniazdo na oddalonym o ponad
100m klonie zwyczajnym (Fot. 6). W okresie zimy na rosnących tutaj drzewach regularnie
pojawiają się żerujące bogatki Parus major i modraszki Cyanistes caeruleus.

Fot. 5. Gniazdo grzywacza Columba palumbus w gałęziach robinii akacjowej na
sąsiednim pasie zieleni leżącym na północny wschód od planowanej inwestycji.

Fot. 6. Gniazdo sroki Pica pica na szczycie klonu zwyczajnego przy północnej
ścianie szkoły.

Zagrożenia:
 Realizacja planowanej inwestycji nie będzie zagrażać chronionym gatunkom ptaków,
nie zostaną też utracone istotne siedliska lub cenne miejsca lęgowe. Jedynym zagrożeniem
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może być wycinka drzew lub krzewów w okresie lęgowym (marzec – wrzesień) co może
powodować zniszczenie gniazd, jaj lub piskląt, a także powodować płoszenie par
odbywających lęgi na sąsiednich drzewach.
Zalecenia:
 Niezbędną wycinkę drzew i krzewów wykonać w okresie poza lęgowym (16 październik –
28 luty) lub pod nadzorem ornitologa, który ustali możliwy termin wykonania prac.

Opinia herpetologiczna (płazy i gady)
W ciągu ostatnich kilku lat nie obserwowano na terenie szkoły obecności płazów i gadów.
Nie ma tutaj zbiorników lub cieków wodnych, w których płazy mogłyby się rozmnażać
lub zimować. Najbliższy rów, w którym obserwowano żaby trawne Rana temporaria i ropuchy
szare Bufo bufo znajduje się za ulica Zatorską i oddalony jest o około 500m od terenu planowanej
inwestycji. Nie można wykluczyć pojawiania się pojedynczych osobników na terenie planowanej
inwestycji, jednak ze względu na barierę jaką tworzą drogi i budynki będzie to miało charakter
incydentalny. W otoczeniu szkoły nie obserwowano też w ostatnich latach przedstawicieli gadów.
Biorąc pod uwagę charakter tego terenu można spodziewać się tutaj co najwyżej obecności
jaszczurki zwinki Lacerta agilis, której niewielka populacja istnieje na terenach ruderalnych
położonych na północ od ulicy Zatorskiej. Jednak odpowiednie miejsca (niekoszone
i nieużytkowane fragmenty boiska) zajmują wąski pas wzdłuż ogrodzenia od strony
ul. Wilanowskiej i są niewystarczające dla utrzymania populacji, a tym samym stałej obecności tego
gatunku.
Zagrożenia:
 Brak. Planowane prace nie będą stanowić zagrożenia dla lokalnych populacji płazów
i gadów, jak również nie zostaną też utracone miejsca rozrodu tych zwierząt.
Zalecenia:
 Brak.

Opinia chiropterologiczna (nietoperze)
Ze względu na prowadzenie prac w okresie hibernacji nietoperzy główną uwagę zwrócono
na obecność odpowiednich schronień w budynkach i drzewach oraz wykorzystano informacje
zebrane we wcześniejszych latach. Dotychczas w najbliższym rejonie ulicy Wilanowskiej
i Kasztelańskiej nie stwierdzono schronień nietoperzy. Rejon ten pozbawiony jest starszych drzew
mogących stanowić schronienia nietoperzy. Na obszarze objętym badaniami nie znaleziono
w rosnących tu drzewach dziupli lub szczelin, w których mogłyby się chronić nietoperze. Otoczenie
szkoły jest regularnie wykorzystywane jako żerowisko tylko przez jeden gatunek – borowca
wielkiego Nyctalus noctula. Pojawia się on liczniej w sierpniu oraz wrześniu i żeruje latając ponad
budynkami i drzewami. Inne gatunki takie jak karlik drobny Pipistrellus pygmaeus i karlik większy
Pipistrellus nathusi pojawiają się tutaj nielicznie i zwykle w okresach migracji. Czwartym
obserwowanym tutaj gatunkiem jest mroczak (mroczek) posrebrzany Vespertilio murinus, którego
pojedyncze osobniki chronią się w szczelinach budynków mieszkalnych otaczających szkołę
w okresie jesiennym. Żaden ze stwierdzonych dotychczas gatunków nietoperzy nie ma schronień
na terenie inwestycji i dla żadnego obszar ten nie stanowi ważnego, kluczowego żerowiska.
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Fot. 5. Młode drzewa rosnące wzdłuż ogrodzenia od strony ulicy Wilanowskiej
nie zapewniają nietoperzom schronień.

Fot. 6. Szpaler młodych drzew od strony ulicy Kasztelańskiej może stanowić trasę
przelotu nietoperzy, ale nie zapewniają schronień tym ssakom.
Zagrożenia:
 Brak. Planowane prace nie będą stanowić zagrożenia dla lokalnych populacji nietoperzy, jak
również nie zostaną utracone istotne siedliska/żerowiska tych chronionych ssaków.
Zalecenia:
 Brak.
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4. Podsumowanie
W czasie badań na terenie planowanej inwestycji stwierdzono gniazdowanie jednego
gatunku chronionego ptaka: sierpówki Streptopelia decaocto oraz jednego gatunku łownego:
grzywacza Columba palumbus. Brak jest informacji o gniazdowaniu w tym miejscu innych
gatunków w poprzednich latach. Nie stwierdzono też siedlisk mogących być miejscami lęgów
większej liczby ptaków lub gatunków rzadkich. W ostatnich latach nie obserwowano również
na terenie planowanej inwestycji płazów i gadów. Brak jest odpowiednich siedlisk pozwalających
na ich stałą obecność. W przypadku nietoperzy obszar ten stanowi żerowisko tylko jednego gatunku
- borowca wielkiego Nyctalus noctula. Nie ma w otoczeniu szkoły odpowiednich schronień,
z których mogłyby korzystać te ssaki w okresie letnim lub zimowym. Tym samym realizacja
planowanej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na chronione gatunki gadów, płazów
i nietoperzy. W przypadku ptaków jedynym zagrożeniem może być wycinka drzew i krzewów
prowadzona w okresie lęgowym.
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