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1. Dane Stowarzyszenia 
 
Nazwa: Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków 
 
Adres siedziby: ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 Warszawa, woj. mazowieckie 
 
Numer konta: 31 1020 1097 0000 7802 0107 0309 
 
telefon: 519 185 668,  
e-mail: info@stop.most.org.pl,  
adres strony internetowa: www.stop.most.org.pl 
 
numer KRS: 0000224465,  
numer REGON: 140100109,  
numer NIP: 1132544594 
 
Zarząd Stowarzyszenia: 
 

1. Krzysztof Kajzer (prezes) 
2. Alina Gerlée (wiceprezes) 
3. Dorota Zielińska (skarbnik) 
4. Andrzej Kruszewicz (członek Zarządu) 
5. Marek Elas (członek Zarządu) 

 
Komisja Rewizyjna: 
 

1. Jakub Hankiewicz 
2. Łukasz Poławski 
3. Andrzej Węgrzynowicz 

 
 

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 4 
stycznia 2005 roku. Założone zostało z inicjatywy dr Andrzeja Kruszewicza oraz 
wolontariuszy Ptasiego Azylu. Pod koniec roku 2010 zmieniło nazwę na „Stowarzyszenie 
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków”, w związku z rozpoczęciem działalności 
gospodarczej. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców w dniu 17 
grudnia 2010 roku. 

 
W roku 2011 Stowarzyszanie zatrudniało dwie  pracownice na ¾ i pół etatu (w ramach 

realizacji projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w 
warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”). 
 

W roku 2011 Stowarzyszenie liczyło 177 członków, w tym 90 którzy opłacili składkę 
członkowską.  
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2. Misja i cele Stowarzyszenia 
 
 
 

Nasze Stowarzyszenie skupia ludzi zaangażowanych w 
ochronę przyrody oraz miłośników ptaków. Koncentrujemy 
nasze działania na obszarze aglomeracji warszawskiej, starając 
się angażować lokalną społeczność, z którą chcemy chronić 
ptaki i rozpowszechniać ideę ich ochrony. Staramy się 
pokazywać przyrodę ludziom, edukować i wzbudzać radość z 
kontaktu z naturą. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasze główne cele statutowe to: 
 

- ochrona ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony na obszarze Warszawy i jej okolic; 
 
- poznawanie stanu i monitorowanie zmian awifauny 
Polski, a zwłaszcza awifauny Warszawy i jej okolic; 
 
- szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, 
zagrożeń ich bytowania i możliwości ochrony. 

 
 

Fot. J. Badełek 
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3. Realizacja zadań statutowych w roku 2011 

3.1 Działania związane z ochroną ptaków 

3.1.1 Opinie ornitologiczne dotyczące 
ochrony ptaków przy pracach 
termoizolacyjnych w budynkach oraz 
pracach na terenach zielonych 
(działalność gospodarcza - na podstawie 
umów z zarządcami i właścicielami 
nieruchomości). 

 
W sumie opiniami objęliśmy 25 

budynków, jeden kompleks kilku budynków i 
1 teren zielony. Każda opinia dotycząca 
ocieplanych budynków związana była z 
wielokrotnym ich kontrowaniem. Staraliśmy 
się dopilnować, aby zapisane w opiniach 
zalecenia dotyczące ochrony ptaków były 
respektowane. 
 

3.1.2 Projekt mający na celu ochronę ptaków gniazdujących w budynkach 
(nieodpłatna działalność statutowa, projekt sfinansowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 32528,31 zł, co 
stanowiło 99,45% kosztów projektu. 0,55% czyli 180,03 zł stanowił wkład własny 
STOPu) 
  
W ramach projektu wykonaliśmy szereg działań służących ochronie ptaków gnieżdżących się 
w budynkach. Zrealizowaliśmy następujące zadania: 
 

1. Przygotowanie plakatu (o problematyce ptaków w budynkach: gatunki, miejsca 
gniazdowania, ochrona) i wydrukowanie go w  2000 egzemplarzy. Plakaty rozdano 
m.in. do placówek oświatowych i urzędów/instytucji, urzędów dzielnic, administracji 
budynków wielorodzinnych, wśród wolontariuszy STOPu,  itp.. Plakaty przekazywano 
między innymi na przyrodniczych rejsach edukacyjnych dla szkół  po Wiśle. 

 
2. Przygotowanie kilkunastostronicowych  materiałów szkoleniowych (o problematyce 

ptaków w budynkach: gatunki, miejsca gniazdowania, ochrona, przepisy prawa, 
porady jak interweniować) – kolorowych folderów oraz poradnika interwencyjnego  i 
wyciągu z przepisów. Wydrukowano 435 szt. 

 
3. Przeprowadzenie 30 szkoleń. W szkoleniach wzięło udział 503 osoby, głównie 

warszawscy strażnicy miejscy, a także urzędnicy urzędów dzielnic (wydziały ochrony 
środowiska i architektury i budownictwa), pracownicy Biura Ochrony Środowiska m. 
st. Warszawy, prokuratorzy i miłośnicy ptaków. Liczba osób, które zostały 
przeszkolone była wyższa od założonej początkowo w projekcie o 103 osoby. 

 

Fot. D. Zielińska 
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4. Zakupienie 50 profesjonalnie wykonanych budek lęgowych dla jerzyków i wróbli. 
Powieszono je na terenie Warszawy, na budynkach: Urzędu Dzielnicy Praga Północ, 
Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, zespołu szkół przy ul. Jagiellońskiej 61, 
przedszkola przy ul. Balbinki 1 oraz w 4 lokalizacjach na budynkach prywatnych 
(lokalizacja: Siekierki, okolice metra Wilanowska, Praga Południe). 
 

 
Budki dla jerzyków zawieszone na budynku w warszawskim ZOO (Fot.D.Zielińska) 

 

 
Jerzyki intensywnie korzystają z budek zawieszonych dla nich na balkonie bloku na Mokotowie. 

(Fot.J.Rapczyński) 
 

5. Zakup 2 nagłaśniających zestawów wabiących - sprzętu umożliwiającego 
odtwarzanie głosów ptaków (wróbli i jerzyków), mające na celu przywabienie ptaków 
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do budek lęgowych. Ptaki były wabione do budek lęgowych. Odtwarzane nagrania 
skutecznie zwracały uwagę ptaków na budki. 

 
6. Prowadzenie interwencji dotyczących ochrony ptaków oraz porady telefoniczne i 

mailowe. Przedstawiciele STOP brali udział w  interwencjach dotyczących 
zagrożonych ptaków gniazdujących w budynkach. Prowadzili bezpośrednie działania 
(obserwacje budynków, rozmowy z mieszkańcami, wykonawcami i inwestorami, 
pisma do inwestorów, wykonawców oraz instytucji i organów). Staraliśmy się 
uświadomić inwestorom i wykonawcom, że będące pod ochroną ptaki są zagrożone 
przez sposób prowadzenia robót. Informowaliśmy również jak zapobiec zagrożeniu. 
Podejmowaliśmy interwencje w przypadku niezastosowania się do zapisów opinii 
ornitologicznych przy pracach termoizolacyjnych w budynkach. W razie potrzeby 
wzywaliśmy do pomocy Straż Miejską. Ponadto informowaliśmy również instytucje 
powołane do ochrony przyrody (Wydziały Ochrony Środowiska urzędów dzielnic, 
Regionalną i Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska) oraz nadzór budowlany 
(PINB) i policję o zagrożonych ptakach w budynkach. Interwencje dotyczyły 
zagrożenia zamurowaniem ptaków lub zamkniętych kratkami stropodachów. W wielu 
przypadkach pomagaliśmy w interwencjach służąc radą, kontaktując się z 
interweniującymi osobami, oraz regionalnymi organami ochrony przyrody 
telefonicznie i mailowo. Wysyłaliśmy zainteresowanym osobom drogą elektroniczną 
materiały o ptakach w budynkach, wyciągi z przepisów prawa i poradniki 
interwencyjne. 
Znacznie przekroczyliśmy zakładaną w projekcie liczbę 40 porad. Udzielaliśmy 
zarówno podstawowych porad dotyczących zagrożonych ptaków w budynkach (przez 
telefon oraz mailowo), jak i podejmowaliśmy interwencje na podstawie informacji 
mailowych i telefonicznych od osób zgłaszających sytuacje zagrażające ptakom. W 
okresie lęgowym, pomiędzy marcem a sierpniem każdego dnia udzielaliśmy kilku 
porad. Najwięcej było ich w okresie największego nasilenia lęgów ptaków w 
budynkach, czyli pomiędzy początkiem maja a końcem lipca. Porady dotyczyły 
między innymi: gniazdowania gołębi na ocieplanych budynkach, gniazda gołębi na 
balkonie zimą, zakazania przez administrację dokarmiania ptaków, dokarmiania 
ptaków na osiedlu i ociepleń budynków zasiedlonych przez ptaki, ptaków ginących za 
rurami spustowymi na budynku, ochrony gołębi na budynku, zamykania 
stropodachów przed ptakami (szczególnie dużo przypadków), zakładania kolców 
antyptasich na budynkach, działań jakie należy podjąć, gdy w budynkach podczas 
termomodernizacji są zagrożone ptaki (głównie jerzyki, ale także gołębie miejskie i 
grzywacze, szpaki, pustułki, wróble, kawki) oraz tego jak ocieplać budynek, aby nie 
zaszkodzić ptakom, a także kwestii prawidłowego dokarmiania ptaków. 
 
W ramach projektu została zatrudniona na zlecenie osoba, która zajęła się 
prowadzeniem interwencji mających na celu pomoc ptakom w budynkach 
zagrożonym przez remonty. Podjęto interwencje dotyczące: 

 uwięzienia za siatką gołębi miejskich na stacji metra Służew, 
 zamknięcia stropodachów będących siedliskami ptaków (na ul.: Jadźwingów, 

Burgaskiej, Szwankowskiego, Kobielskiej, Dynasy , Pajdaka , Pajdaka , SM 
Grochów,  ) 

 montażu kolców antyptasich na budynku oraz zakazu dokarmiania (ul. 
Dzielna) 

 zagrażającej ptakom konstrukcji rur spustowych (ul. Nowolipki ) 
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 zniszczenia lub zagrożenia zniszczeniem siedlisk i gniazd podczas prac 
remontowych (ul. Obozowa, Wilanowska, Darwina,  Rembielińskiej, Barskiej, 
Mickiewicza, Chocimskiej, Hali Mirowskiej oraz na kilku budynkach na 
Ursynowie i Targówku) . 

Monitorowana była stale sytuacja  ptaków i ich siedlisk na kilku budynkach (m.in. przy 
ul. Darwina , Rembielińskiej , Barskiej , Mickiewicza , Chocimskiej, Hali Mirowskiej 
oraz na kilku budynkach na Ursynowie i Targówku).W budynku przy ul. Darwina  
nadzór budowlany wstrzymał prace na nasz wniosek. 

 
7. Prowadzenie akcji informacyjnej o projekcie i tematyce paków w budynkach w 

Internecie. Aktualizowanie, w każdym miesiącu trwania projektu, strony 
www.stop.eko.org.pl poprzez umieszczanie na niej nowych informacji dotyczących 
projektu oraz tekstów dotyczących problematyki ptaków w budynkach. Powstały w 
sumie 24 aktualizacje (w postaci nowych tekstów, zawieszonych na www materiałów 
związanych ze szkoleniem oraz krótkich tekstów, „newsów” na stronie głównej, 
informujących o działaniach w projekcie). Teksty i inne materiały umieszczone na 
stałe na stronie internetowej w momencie zakańczania projektu (w końcu września 
2011r) były już czytane około 8000 razy, wejść na stronę główną, gdzie zawieszane 
były krótsze teksty, newsy, było znacznie więcej (znacznie ponad 1000 miesięcznie). 
Cenna baza wiedzy o ptakach w budynkach znalazła się na naszej stronie 
internetowej : http://stop.eko.org.pl/portal/index.php?module=article&cat=21 

 
8. Przy okazji trwania projektu stworzono tzw. „zielone miejsca pracy”. W ramach 

projektu zatrudnione były osoby do: prowadzenia interwencji (dwie, kolejno), 
koordynacji projektu (jedna), prowadzenia szkoleń (jedna), przygotowania materiałów 
edukacyjnych (jedna), przygotowania plakatu edukacyjnego (jedna), prowadzenia 
konferencji (jedna), prowadzenia akcji informacyjnej w Internecie (jedna) oraz 
udzielania porad telefonicznych i mailowych (jedna). W sumie prace te wykonywało 6 
różnych osób. 

 
9. Projekt ochrony ptaków w budynkach był promowany w programach w ogólnopolskim 

radiu Tok Fm, m. in. w dwóch godzinnych audycjach poświęconych tylko ptakom w 
budynkach, w maju 2011r. 

 
10. Odbyła się konferencja dla mediów o projekcie i ochronie ptaków w budynkach. Na 

konferencji problematykę tę prezentowała przedstawicielka STOP Dorota Zielińska 
wraz z profesorem Maciejem Luniakiem z PAN oraz przedstawicielami Generalnej i 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Salę konferencyjną udostępniło STOPowi 
Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy. Konferencję poprowadziła red. Ewa 
Podolska, dziennikarka bardzo zaangażowana w ochronę ptaków w budynkach, 
mająca już na ten temat dużą wiedzę. Po konferencji prasowej wielu dziennikarzy 
zainteresowało się problematyką ptaków w budynkach. W związku z tym powstało 
sporo tekstów w prasie, pojawiały się informacje w rozgłośniach radiowych i 
programach telewizyjnych. Dzięki temu nasz projekt ochrony ptaków w budynkach 
oraz wiedza na temat ptaków w budynkach były promowane w mediach lokalnych i 
ogólnopolskich. Dorota Zielińska, koordynatorka projektu, udzielała wywiadów i brała 
udział m.in. w audycjach w: Radiu Dla Ciebie, Programie 1 i 3 Polskiego Radia, Radiu 
Plus, Tok Fm, Antyradiu, Vox Fm, TVP, Superstacji (TV). Superstacja dzięki 
informacjom związanym z konferencją nakręciła reportaż dotyczący niszczenia 
siedlisk i zagrożonych śmiercią jerzyków w budynku przy ul. Darwina , gdzie 
prowadziliśmy interwencje mające na celu ochronę ptaków. 
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Linki do niektórych materiałów 
jakie ukazały się w mediach: 
http://www.rp.pl/artykul/683908-
Ptaki-gina-podczas-modernizacji-
budynkow.html  
 
http://www.tvp.pl/warszawa/publicyst
yka/wywiad-kuriera/wideo/domy-dla-
ptakow-06072011/4836564 
 
 http://www.rp.pl/artykul/683908-
Ptaki-gina-podczas-modernizacji-
budynkow.html 
 
http://www.polskieradio.pl/59/215/Art
ykul/397797,Ratujmy-jerzyki 
 
http://rdc.pl/index.php?/pol/aktualno
sci/aktualnosci/na_ratunek_miejskim
_ptakom 
 
http://www.polskieradio.pl/10/3/Artyk
ul/397416,Tysiace-ptakow-gina-
podczas-remontow 
 
http://srodowisko.ekologia.pl/wywiad
y/Ptaki-w-budynkach-Ptaki-
zagrozone-w-trakcie-
termomodernizacji-
budynkow,15667.html 
 
http://eko-
polska.pl/articles/article/420/Wiea-
dla-jerzykw.html 
 
http://www.zielonalekcja.pl/index.ph
p?mod=aktualnosc&id=8657 
 
http://m.warszawa.gazeta.pl/warsza
wa/1,106541,9899057,Taka_wieza_
stanie_w_Warszawie__Zamieszkaja
_w_niej.html 
 
http://info.wiara.pl/doc/897482.W-
modernizowanych-budynkach-gina-
chronione-ptaki 
 
 
Z boku przykładowy tekst, jaki 
ukazał się po konferencji na 
podstawie materiałów 
zamieszczonych przez Polską 
Agencję Prasową: 
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3.1.3 Baza danych o miejscach gniazdowania ptaków w budynkach na stronie 
internetowej STOPu (nieodpłatna działalność statutowa).  

Coraz więcej osób wykonuje opinie ornitologiczne dotyczące występowania ptaków w 
budynkach. Często osoby te nie znają specyfiki gniazdowania ptaków w budynkach. 
Ornitologom ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony ptaków nie raz zdarzało się rozmawiać z 
takimi „specjalistami” i uświadamiać ich, gdzie naprawdę gnieżdżą się ptaki w budynkach. 
Nie raz słyszeliśmy wtedy „Nie wiedziałem...”. . Pamiętajmy, że dyplom wyższej uczelni, tytuł 
doktora, czy doświadczenie terenowe z łąk lub lasów nie są podstawą do zrobienia 
prawidłowej opinii ornitologicznej dotyczącej ptaków w budynku.  
 
Wielokrotnie podkreślamy, że ptaki gnieżdżą się w budynkach zazwyczaj w miejscach 
niewidocznych dla ludzkiego wzroku. Gniazd jerzyków, czy wróbli zazwyczaj nie widać. Małe 
ptaki często są skryte i równie trudno je wypatrzeć, jak ich schowane w zakamarkach 
gniazda. Do gniazd ptaki często wchodzą przez szczeliny bardzo wąskie i ukryte np. w cieniu 
parapetu, czy obróbki blacharskiej. Kiedy na pierwszy rzut oka nie widać gniazd, wejść do 
nich, ani ptaków, a budynek wydaje się gładki – niejeden wykonawca opinii ornitologicznych 
odpuszcza sobie dłuższe obserwacje, dokładniejsze kontrole. Na podstawie niedokładnych 
obserwacji powstaje nierzetelna opinia ornitologiczna, w której autor pisze, że można bez 
przeszkód remontować cały budynek w sezonie lęgowym, bo nie stwierdził ptaków ani ich 
gniazd. Jeśli ptaki jednak w budynku się gnieżdżą, to taka opinia spowoduje, że 
najprawdopodobniej zostaną w swoich gniazdach zamurowane w czasie remontu.  
 
Najlepszą odpowiedź na pytanie, w jakich miejscach w budynkach, czy innych budowlach, 
gnieżdżą się ptaki, daje doświadczenie wielu lat prowadzenia obserwacji. Ponieważ nie 
każdy je ma, zakładamy na naszej stronie galerię zdjęć miejsc gniazdowania ptaków w 
ludzkich budowlach. Będzie ona dobrym źródłem wiedzy o gniazdowaniu ptaków w 
budynkach i innych budowlach. Już teraz w galerii można zobaczyć pierwsze zdjęcia: 
http://stop.eko.org.pl/portal/index.php?module=article&id=100  
 

 
Szczelina dylatacji wydaje się tak wąska, że trudno uwierzyć, że wróble przeciskają się przez nią do 

gniazda, które ukryte jest głębiej w ścianie. To miejsce gniazdowania już nie istnieje bo budynek 
został ocieplony. Warszawa, ul. Nowolipki 27; 04.2009r. Fot. D. Zielińska 
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3.1.4 Projekt „WIEŻA DLA JERZA” (nieodpłatna działalność statutowa). 
Projekt pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz portalu 
Birdwatching.pl 

 
Jednym z największych problemów ptaków gniazdujących w budynkach jest utrata miejsc 
gniazdowania. Nowoczesne budownictwo jest pozbawione zakamarków, w których mogłyby 
gnieździć się ptaki. Stare budynki są remontowane i tracą szczeliny i otwory, w których 
gnieździły się ptaki. Liczebności europejskich populacji ptaków, które są uzależnione od 
miejsc gniazdowania w budynkach (jerzyka i wróbla) zmniejszają się. W niektórych rejonach 
Europy ptaki te niemal wyginęły. Obecność tych ptaków w budynkach w okresie 
intensywnych remontów wywołuje konflikty między miłośnikami ptaków i inwestorami. Ich 
obecność jest dla człowieka bardzo korzystna, ponieważ zjadają ogromne ilości uciążliwych 
dla niego owadów. 
 
Jednym z najlepszych sposobów ochrony wróbla i jerzyka wydaje się obecnie stworzenie 
bezpiecznych miejsc gniazdowania: w budowlach, blisko człowieka, ale bez konfliktu 
interesów. Budowa obiektów małej architektury na nowych i starych osiedlach pozwoliłaby 
ptakom bezpiecznie egzystować w pobliżu człowieka. Dlatego STOP postanowił rozpocząć 
budowę tego typu obiektów. Pierwszym krokiem w tym kierunku było ogłoszenie konkursu na 
zaprojektowanie wieży lęgowej dla jerzyków. 
 
Ostatniego dnia grudnia zakończyliśmy przyjmowanie prac konkursowych. Dziękujemy 
wszystkim twórcom, którzy złożyli swoje projekty na konkurs! Liczba (kilkadziesiąt!) prac i ich 
profesjonalny poziom zachwyciły nas i przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Komisja 
oceniająca prace pod kątem ornitologicznym i architektonicznym miała bardzo trudne 
zadanie - wyłonienie zwycięskiego projektu. Ostatecznie, po burzliwych naradach jury 
konkursowe wybrało zwycięską pracę oraz kilka prac, które otrzymały wyróżnienia. 
Ogłoszenie wyników konkursu oraz inne informacje o nim i galerię prac można znaleźć na 
stronie internetowej STOPu, tutaj: http://stop.eko.org.pl/portal/index.php?module=article&id=82 
 
Większość prac po mniejszych lub większych modyfikacjach można by, a nawet należało by 
zrealizować. Modyfikacje te wynikają przede wszystkim ze specyfiki potrzeb i zachowań 
jerzyka, dla którego były projektowane wieże lęgowe. Niektóre prace, mimo swojego piękna, 
interesującej formy i ciekawych rozwiązań, nie mogły zostać nagrodzone ponieważ nie 
zapewniłyby jerzykom bezpieczeństwa, gdy ptaki te krążyłyby z dużą szybkością wokół 
wieży. Mamy jednak nadzieję, że twórcy wielu bardzo dobrych prac pozostaną otwarci na 
wprowadzenie modyfikacji w swoich projektach, tak, abyśmy mogli wspólnie doprowadzić do 
ich realizacji. Ponieważ otrzymaliśmy wiele wspaniałych prac naszym wielkim pragnieniem 
jest aby, w porozumieniu z ich twórcami, zrealizować jak najwięcej projektów. Chcielibyśmy, 
aby Warszawa stała się nie tylko europejską, ale i światową stolicą jerzyka, ambasadorką 
jego ochrony. Stałoby się tak, gdyby w Warszawie stanął las wież dla jerzyka. Będziemy do 
tego dążyć, licząc na życzliwość i poparcie Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, która 
objęła honorowy patronat nad konkursem „Wieża dla jerza”. 



S P RAWO Z DANI E M E RYT OR Y CZ NE  Z A RO K 2011  

 
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 Warszawa 

Telefon: 519 185 668, e-mail: info@stop.most.org.pl, strona internetowa: www.stop.most.org.pl  
Numer KRS: 0000224465, REGON: 140100109, NIP: 1132544594 

Numer konta: 31 1020 1097 0000 7802 0107 0309 
 
 

12/30 

 
Zwycięski projekt wieży dla jerzyków autorstwa architekt Katarzyny Kruk i architekt Doroty Flor 

3.1.5 Budowa tratewek dla kaczek (nieodpłatna działalność statutowa). 
W naturalnym środowisku woda sprzyja różnorodności biologicznej. Niestety niektóre 
zbiorniki wodne stworzone przez człowieka nie sprzyjają ptakom. Doskonałym przykładem 
takiego zbiornika jest kanałek Piaseczyński w Warszawie. Wybetonowane brzegi są strome. 
Jeśli pisklętom krzyżówek lub nurogęsi, poszukującym odpoczynku na brzegu, uda się na 
niego wspiąć, to znajdują się na chodniku, po którym biegają psy i dzieci, jeżdżą rowery. Nie 
ma tam roślinności, w której ptaki mogłyby się ukryć. Brakuje zacisznego, gęstego 
trzcinowiska w wodzie i gęstych krzewów na brzegu. Pisklęta są płoszone i narażone na 
śmierć pod kołami rowerów, albo podczas "zabawy z psami". 
 
Dostaliśmy sygnał od osób obserwujących ptaki w tamtej okolicy, że pozbawione schronienia 
pisklęta na kanałku są w niebezpieczeństwie. Podjęliśmy natychmiastową akcję budowania 
tratewek dla ptaków. Z Przemkiem Paskiem z Fundacji Ja Wisła w ciągu niecałych 2 dni 
zorganizowaliśmy akcję. Kierownikiem merytorycznym akcji został Przemek, mający 
doświadczenie w budowie tratewek. Wolontariusze STOPu licznie stawili się w Porcie 
Czerniakowskim, koło należącej do Ja Wisła barki Herbatnik. Przynieśli plastikowe butelki, 
drewnianą paletę, małe tratewki z gałęzi. Fundacja podzieliła się z nami zapasem desek.  
 
Przez około 5 godzin, pod kierunkiem Przemka powstało 8 pokrytych zielenią tratewek. 
Następnie nadmuchaliśmy (ustnie, bo nie było pompki) ponton, wystrugaliśmy zatyczki do 
wentyli (nie było korków;) ) i tratewki zostały zwodowane. Wkrótce nurogęsi i krzyżówki 
zaczęły korzystać z nowych wysepek! Koszt budowy tratewek dla kaczek, to przede 
wszystkim godziny pracy wolontariuszy oraz 33,00 zł wydane na wkręty i narzędzia. 
 
WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA PRZEMKA PASKA ORAZ WOLONTARIUSZY STOPU!  
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Dzięki nim małe nurogęsięta zyskały możliwość spokoju i wytchnienia. Po naszej akcji 
zachęcaliśmy do budowania tratewek na podobnych, nieprzyjaznych zbiornikach, jak kanałek 
Piaseczyński. Instrukcję  umieściliśmy na naszej stronie internetowej  
http://stop.eko.org.pl/portal/index.php?module=article&id=87  
 

 
Budowa tratewek. (Fot. R. Szmit) 

 

 
Samica krzyżówki z młodymi. (Fot. Joanna Balon) 
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3.1.6. Interwencje mające na celu pomoc dzikim ptakom w warunkach miejskich 
(nieodpłatna działalność statutowa). 

Przeprowadziliśmy kilkanaście interwencji, m.in.: dostarczenie do Ptasiego Azylu kilkunastu 
poszkodowanych ptaków, które zgłosili nam mieszkańcy Warszawy i okolic (jerzyki, pisklę 
bociana białego, rannego krogulca z Nadarzyna itd.). Bocianek biały dostarczony przez nas 
do Azylu został odkarmiony a następnie podłożony do gniazda, w którym było mało piskląt, 
na obrzeżu Puszczy Kampinoskiej. Dorosłe ptaki adoptowały go. 
 
3.1.7 Wypowiadanie się i interweniowanie w kwestii działań mogących stanowić 
zagrożenie dla ptaków i ich siedlisk (nieodpłatna działalność statutowa). 
 

 Złożenie uwag do planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego 
oraz Kamionka  (okolic Parku Skaryszewskiego). 

 Interwencja w sprawie oznakowania niebezpiecznych dla ptaków ekranów 
dźwiękochłonnych na Żeraniu 

 
3.1.8. Udzielanie porad dotyczących pomocy ptakom (nieodpłatna działalność statutowa). 
 
Przez cały rok udzielaliśmy porad mailowych i telefonicznych osobom, które zwracały się do 
nas z prośbą o radę. Porady dotyczyły one głównie pomocy znalezionym ptakom: 
osłabionym, rannym, pisklętom. Udzielono niezliczonych porad mailowych oraz 
telefonicznych osobom z całej Polski. Wolontariuszka STOP odbiera telefon przeznaczony 
specjalnie do udzielania porad dotyczących znalezionych ptaków oraz kieruje do 
najbliższego w regionie ośrodka pomocy ptakom. Doradzamy także osobom dzwoniącym na 
ogólny numer telefonu STOP i piszącym maile na ogólny adres mailowy. 
 
3.1.9. Zawieszanie budek lęgowych dla ptaków (nieodpłatna działalność statutowa) 
 
Projektem budowy wieży dla jerzyków oraz konferencją prasową na temat ochrony ptaków w 
budynkach zwróciliśmy uwagę Warszawiaków na potrzebę zawieszania budek lęgowych dla 
ptaków. Otrzymaliśmy liczne maile i telefony z prośbą o poradę na temat powieszenia budek 
dla jerzyków lub budowy wieży lęgowej dla nich w różnych rejonach Warszawy. 
 
3.1.10. Udział w filmikach edukacyjnych dotyczących ptaków (nieodpłatna działalność 
statutowa)  
 
Nasza akcja edukacyjna o prawidłowym dokarmianiu ptaków zainteresowała portal 
internetowy przeznaczony dla maluchów i ich opiekunów. Zostaliśmy zaproszeni do 
wspólnego, niewielkiego przedsięwzięcia edukacyjnego, w ramach którego wzięliśmy udział 
w przeznaczonych dla dzieci filmikach edukacyjnych o ptakach. Filmiki można obejrzeć tutaj: 
http://babyonline.pl/maly-przyrodnik_artykul,10924.html  
http://babyonline.pl/maly-przyrodnik_artykul,10921.html  
http://babyonline.pl/maly-przyrodnik_artykul,10918.html  

3.2 Działania związane z monitoringiem awifauny 

3.2.1  Liczenia krukowatych (nieodpłatna działalność statutowa) 
Przeprowadzono 2 liczenia krukowatych w 2011 roku.: 22 stycznia i 27 lutego. W pierwszym 
liczeniu wzięło udział 38 osób, w drugim 11. Cieszymy się niezmiernie, że tylu chętnych 
chciało poświęcić swój czas i znosić ciężkie warunki atmosferyczne aby policzyć oraz 



S P RAWO Z DANI E M E RYT OR Y CZ NE  Z A RO K 2011  

 
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 Warszawa 

Telefon: 519 185 668, e-mail: info@stop.most.org.pl, strona internetowa: www.stop.most.org.pl  
Numer KRS: 0000224465, REGON: 140100109, NIP: 1132544594 

Numer konta: 31 1020 1097 0000 7802 0107 0309 
 
 

15/30 

nauczyć się liczyć ptaki. W styczniu udało nam się policzyć ptaki aż na 13 punktach. Na 12 z 
nich doświadczeni obserwatorzy oraz wolontariusze obserwowali i liczyli ptaki przelatujące 
popołudniem na noclegowiska. 13 punkt, czyli park Krasińskich został objęty liczeniem 
według nieco innej metody. 
Łącznie w styczniu policzyliśmy prawie 74 tysiące ptaków. Liczenie ptaków lecących na 
noclegowiska jest obarczone pewnym błędem, jednak z pewnością ptaków jest mniej niż 
jeszcze 15 lat temu. Według dostępnych danych, wtedy nocowało ich w Warszawie 125-130 
tysięcy. 
Głównie obserwowaliśmy kawki i gawrony. Wrony naliczyliśmy ok. pół tysiąca. Z pozostałych 
obserwacji na zainteresowanie zasługują też 2 obserwacje krogulca. 
 

 
W punkcie liczeń (Fot. J. Rapczyński) 

3.2.2. Nadzór ornitologiczny przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Mostu 
Północnego Zadanie I Etap I od Węzła z ul. Pułkową do Węzła z ul. Modlińską” 
(działalność gospodarcza – umowa z 14 października 2009 roku podpisana z 
przedstawicielem Zakładu Budownictwa Mostowego – Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie).  

 
W ramach nadzoru przeprowadzono po kilka kontroli w miesiącu. Nadzór polega na 
monitoringu zakresu wpływu inwestycji na stan sąsiadujących z terenem budowy siedlisk i 
sytuację ptaków lęgowych w obszarze NATURA 2000 "Dolina Środkowej Wisły” oraz 
stwierdzeniu, czy prace wykonywane są zgodnie z projektem, zaleceniami raportu 
oddziaływania na środowisko oraz z decyzjami środowiskowymi. 
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3.3 Działania edukacyjne i popularyzatorskie 

3.3.1 Projekt „Jak mądrze dokarmiać ptaki, aby pomagać a nie szkodzić” (nieodpłatna 
działalność statutowa, projekt dofinansowany przez Biuro Ochrony Środowiska m. st. 
Warszawy. Koszt projektu: 19208.29zł, z czego 15129zł  - 78,76% z dotacji a 
3089,29zł - 16,08% to wkład własny STOP, w tym wkład własny osobowy - czyli praca 
wolontariuszy, która była darmowa, ale została wyceniona wg obowiązującej stawki - to 
990zł, czyli 5,15%)  

 
Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy  mieszkańców Warszawy na temat 
właściwego dokarmiania ptaków. 
 
W ramach projektu: 

1. Wydrukowano: ulotek:106075, plakatów:3500, dyplomów dla przedszkoli:300; 
2. Zakupiono: 29 karmników na nagrody  dla przedszkoli; 130 kg karmy dla ptaków; 
3. Zrobiono podstronę edukacyjną o dokarmianiu ptaków. 
4. Przeprowadzono konkurs rysunkowy dla przedszkoli na temat dokarmiania ptaków. 

Na konkurs złożono około 300 prac plastycznych i staraliśmy się, żeby każde dziecko 
otrzymało dyplom. Nagrody w konkursie (karmniki, karma) otrzymały 24 przedszkola. 

 
Z naszych obliczeń wynika, że materiały edukacyjne w formie papierowej (plakaty, ulotki) 
trafiły dzięki naszej dystrybucji do prawie 3400 miejsc. Niezliczona jest liczba odbiorców tych 
samych materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej – wyświetlanych na telebimach w 
Wydziałach Obsługi Mieszkańców dzielnic. Duża liczba materiałów edukacyjnych 
dystrybuowanych w bardzo wielu miejscach na pewno spowodowała podniesienie 
świadomości mieszkańców Warszawy w zakresie prawidłowego dokarmiania ptaków w 
mieście. Tą samą funkcję spełnia podstrona internetowa, na której zebrane są teksty i 
materiały edukacyjne o dokarmianiu ptaków. Na podstronie znalazły się też informacje o tym 
projekcie. 
 
Wiedza, to podstawa do poprawienia jakości dokarmiania ptaków w mieście. Uzyskanie 
wiedzy o prawidłowym dokarmianiu, w rozpoczynającym się sezonie jesienno-zimowym, 
powinno zredukować nieodpowiednie dokarmianie ptaków (np. chlebem, resztkami 
jedzenia), a zwiększyć dokarmianie prawidłowe (w odpowiednich miejscach, prawidłowych 
karmnikach, ziarnem, naturalnymi produktami). Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców 
Warszawy na temat właściwego dokarmiania ptaków umożliwiły także wersje elektroniczne 
naszych materiałów edukacyjnych. Kilka urzędów dzielnic wyświetlało je na 
telebimach w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, gdzie każdego dnia pojawia 
się bardzo wiele osób. Informacje o prawidłowym dokarmianiu propagowaliśmy 
także w radiu Eska oraz TV (Kurier). 

3.3.2. Projekt edukacji o prawidłowym dokarmianiu poprzez tablice 
edukacyjne w parkach (nieodpłatna działalność statutowa, tablice (koszt ok. 12 000zł) 
sfinansowała firma CEMEX) 

Co roku w okresie jesienno-zimowym pojawiają się wątpliwości: czy należy dokarmiać ptaki? 
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków jest zasypywane mailami i telefonami z tym 
pytaniem. Pytają o to dziennikarze i osoby, które chciałyby jak najlepiej pomagać zwierzętom 
zimą. Ludzie chcą pomóc ptakom, ale często dokarmiają je nieprawidłowo i nieświadomie im 
szkodzą.  
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STOP stara się szerzyć wiedzę o dokarmianiu. Stworzyliśmy projekt edukacyjny mający na 
celu nauczenie miłośników ptaków jak im pomagać, jak prawidłowo je dokarmiać. W ramach 
projektu postawiliśmy w warszawskich parkach 8 tablic edukacyjnych o dokarmianiu. Tablice 
stanęły w parku Skaryszewskim, nad jeziorkiem Kamionkowskim, w parku Praskim, Ogrodzie 
Saskim, na Polach Mokotowskich oraz nad stawem Koziorożca w dzielnicy Włochy. 
Wybraliśmy miejsca bardzo uczęszczane, w których wiele osób karmi ptaki. Spacerowicze 
zatrzymujący się przy tablicach mogą dowiedzieć się kiedy, czym i jak należy dokarmiać 
skrzydlatych bywalców karmników. Rolę naszych tablic edukacyjnych doceniono już między 
innymi na Kamionku: http://www.kamionek.waw.pl/content/view/544/106/  
 
STOP zajął się merytoryczną oraz organizacyjną częścią przedsięwzięcia. 
Zaprojektowaliśmy tablice, znaleźliśmy wykonawcę oraz odpowiednie lokalizacje i 
porozumieliśmy się z zarządcami terenów.  Partnerem projektu została firma CEMEX Polska, 
która sfinansowała tablice. Dziękujemy w imieniu ptaków:). Dziękujemy także Zarządowi 
Oczyszczania Miasta oraz Wydziałowi Ochrony Środowiska dzielnicy Włochy za ułatwienie 
nam postawienia tablic w świetnych lokalizacjach, tam, gdzie są najbardziej potrzebne. 
 

 
Tablica w Parku Skaryszewskim (Fot. K.Osowiecka) 

 
Chcąc jak najszerzej rozpropagować wiedzę o prawidłowym dokarmianiu, po zamontowaniu 
tablic zorganizowaliśmy spotkanie z dziennikarzami w parku Skaryszewskim. Słuchając 
opowieści o bytujących w parku ptakach uczestnicy spotkania przeszli z przewodniczką 
(ornitolog ze STOPu) do miejsca, w którym stoi jedna z tablic. Tam ornitolog przedstawiła 
zasady prawidłowego dokarmiania ptaków oraz zagrożenia, jakie powoduje nieprawidłowe 
dokarmianie. 
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Spotkanie z dziennikarzami podczas stawiania tablic o prawidłowym dokarmianiu ptaków 

(Fot. K.Osowiecka, M.Dziadosz) 

3.3.3. Spotkania i prelekcje popularyzujące wiedzę na temat ochrony ptaków w 
budynkach (nieodpłatna działalność statutowa). 

Przeprowadziliśmy liczne szkolenia i prelekcje w ramach opisanego wcześniej projektu 
ochrony ptaków w budynkach. 
Na spotkaniu Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego można było 
wysłuchać prelekcji dotyczącej wież lęgowych dla jerzyków: „Wieża” dla jerzyków (przesłanie 
do architektów). W prelekcji wzięła udział Dorota Zielińska ze STOP. Opowiedziała o naszym 
projekcie budowy wież dla jerzyków w Warszawie. 

3.3.4. Druk materiałów na temat ochrony ptaków w budynkach i dokarmiania ptaków 
oraz nowe materiały edukacyjne na stronie internetowej (nieodpłatna działalność 
statutowa) 

W ramach realizowanych przez nas projektów opracowaliśmy i wydrukowaliśmy nowe  
foldery o ptakach w budynkach i ich ochronie oraz poradniki interwencyjne i wyciągi z 
przepisów prawa a także plakaty i ulotki o prawidłowym dokarmianiu ptaków. Materiały w 
formie elektronicznej są udostępnione na naszej stronie internetowej. Na stronie 
zawiesiliśmy też ulotkę z cennymi informacjami o pierwszej pomocy ptakom 
 

   

3.3.5 Rejsy edukacyjne z przewodnikiem-ornitologiem po Wiśle (działalność 
gospodarcza – umowa z Żeglugą Śródlądową w Sandomierzu) 

Przeprowadziliśmy ponad 120 rejsów  ornitologicznych (trwających ok. 3 godzin) w okresie 
od maja do września.  Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków zapewniało podczas rejsów 
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przewodnika-ornitologa oraz sprzęt optyczny (lornetki) do obserwacji przyrody. Łącznie w 
rejsach uczestniczyło około 4 000-5000 osób, głównie dzieci i młodzieży.  

3.3.6. Organizacja wycieczek dla warszawiaków (nieodpłatna oraz odpłatna działalność 
statutowa) 

W 2011 roku organizowaliśmy wycieczki z przewodnikami-ornitologami , otwarte dla 
ludności, w tym: 
08.10.2011 - wycieczka nad stawy Raszyńskie. 
15.10.2011 - liczenie żurawi nad jeziorem Rakutowskim 
12.06.2011 - wycieczka nad stawy Raszyńskie 
22.05.2011 - wycieczka do Lasu Kabackiego 
08.05.2011 - wycieczka do parku Skaryszewskiego (w ramach International Dawn Chorus 
Day, wspólnie z miastoiptaki.pl) 
 

 
Uczestnicy wycieczki w Parku Skaryszewskim (fot. M.Dziadosz) 

 
Przeprowadziliśmy 4 akcje obrączkowania ptaków z 4 wycieczkami edukacyjno-
przyrodniczymi nad Wisłą: 
26.02.2011 - obrączkowanie + wycieczka 
13.02.2011 - obrączkowanie + wycieczka 
30.01.2011 - obrączkowanie + wycieczka 
02.01.2011 - obrączkowanie + wycieczka 
 
W każdej z wycieczek i akcji brało udział od kilkunastu do około 50 osób.  Ogłoszenia o 
wycieczkach ukazywały się w „Gazecie Wyborczej” w dodatku stołecznym. 
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3.3.7. Dzień Ziemi oraz Dzień Ptaków – edukacja i popularyzacja idei ochrony ptaków 
w trakcie imprez dla ludności (nieodpłatna działalność statutowa) 

W ramach obchodów Dnia Ziemi 8 maja zorganizowaliśmy stoisko na Polu Mokotowskim. 
Dzieliliśmy się swoją wiedzą o ptakach, rozdawaliśmy ulotki i foldery edukacyjne. 
Propagowaliśmy ochronę ptaków i zapisywaliśmy uczestników na bezpłatne wycieczki i 
prelekcje organizowane przez STOP. Zorganizowaliśmy także konkurs plastyczny o „ptasiej 
tematyce”, dla dzieci. 
 

 
 

 
Zdjęcia i kolaż: Magda Dziadosz 

Rysunki ptaków: Najmłodsi, choć nie tylko, goście stoiska 
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W ramach obchodów Dnia Ptaków, w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym nasi 
wolontariusze pomogli budować bocianie gniazdo. Mieliśmy też stanowisko, w którym 
warszawiacy mogli podglądać okoliczne ptaki za pomocą lunety oraz otrzymać ulotki 
edukacyjne dotyczące m.in. ptaków w budynkach, dokarmiania ptaków oraz działalności 
naszego Stowarzyszenia. 

3.3.8. Organizacja prelekcji służących szerzeniu wiedzy o ptakach (nieodpłatna 
działalność statutowa). 

Organizowaliśmy prelekcje otwarte dla ludności, w tym 2 spotkania z dr Michałem Skakujem 
z Uniwersytetu Gdańskiego na temat rozpoznawania ptaków, które cieszyły się szczególnym 
powodzeniem. W sumie na prelekcjach obecnych było około 300 osób. 
 

Data Temat spotkania 

25.01.2011 dr M. Cieślak - Mechanizmy cichego lotu sów.  Zróżnicowanie 
mechanizmów cichego lotu u europejskich sów. 

1.02.2011 Michał Korniluk  - prelekcja o sowach 

15.03.2011 dr M. Fuszara - Terytorializm pociemku, czyli jak puszczyki i uszatki 
reagują na obecność intruzów, mgr D. Zielińska – Ptaki w budynkach – 
zagrożone i chronione 

20.04.2011 dr Michał Skakuj Rozpoznawanie błotniaków 

22.11.2011 dr M.Skakuj - Samoloty i ptaki, określenie konfliktu 

 

 
Prelekcja dra Michała Skakuja na temat konfliktu lotnictwa i ptaków (Fot. M.Dziadosz) 
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3.3.9 Projekt „Poznajemy najcenniejsze fragmenty przestrzeni ekologicznej 
Warszawy” (nieodpłatna działalność statutowa dofinansowana ze środków 
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy – wartość projektu: 17772 zł, z tego 
15 000 z dotacji i 2 772 zł z wkładu własnego) 

 
Celem projektu była popularyzacja wiedzy o najcenniejszej przyrodzie Warszawy,  która 
występuje w dolinie Wisły. Poza pokazaniem dzieciom przyrody w terenie celem było także 
przekazanie im umiejętności jej obserwowania i chronienia. Celem długofalowym jest 
rozbudzenie wśród odbiorców zainteresowania i nowego spojrzenia na własne otoczenie, 
pod kątem dostrzeżenia w nim zjawisk przyrody, roślin, zwierząt, a szczególnie ptaków oraz 
w dalszej perspektywie samodzielnego podejmowania pożytecznych działań, takich jak 
rozpoznawanie i zgłaszanie występujących zagrożeń przyrody odpowiednim służbom i 
instytucjom. U uczniów wykazujących większe zainteresowanie tematem, zamierzone 
działania mają również prowadzić do rozbudzenia zainteresowań i ugruntowania chęci do 
pogłębiania wiedzy, przez: 

 naukę umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, 
 współzawodnictwo dzięki udziałowi w konkursach,  
 możliwość nawiązania znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach, 
 zachętę do uczestnictwa w działaniach na rzecz przyrody organizowanych w ciągu 

roku w Warszawie. 
 
Opracowano miniprzewodnik (21 stron) z zakresu 
ornitologia, entomologia, botanika, mikologia z lichenologią. 
Przeprowadzono 13 wycieczek przyrodniczych, w których 
uczestniczyło łącznie ok. 300 osób. Podczas wycieczek 
dzieci i młodzież uczyły się obcowania z przyrodą, 
zwracania uwagi na walory przyrodnicze miejsc, które 
początkowo nie wydawały się dla nich atrakcyjne. 
Uczestnicy wycieczek mogli obserwować ptaki, rośliny i 
grzyby. Większość z obserwowanych okazów i osobników 
było dobrze widoczna, jednak brak nauczonej wrażliwości 
przyrodniczej powodował, że dzieci i młodzież początkowo 
nie dostrzegały bogactwa otaczającego je świata. Także 
obserwacje przyrodnicze w miejscach dobrze znanych, jak 
parki miejskie, unaoczniły uczestnikom wycieczek 
niezauważane na co dzień bogactwo przyrodnicze. Dzięki 
rozmowom w trakcie spotkań dzieci i młodzież poznawały 
zagrożenia jakim podlega przyroda w obszarach o silnej 
presji ludzi, a większość z nich była przez nie obserwowana.  
 
Dzieci zaobserwowały łącznie ponad 40 różnych gatunków ptaków, zapoznawały się z 
tropami i śladami żerowania pozostawionymi przez bobry, lisy, sarny i dziki. Naocznie 
przekonały się o istotności terenów zielonych w Warszawie - zarówno tych dzikich 
nadwiślańskich, jak i miejskich parków. Kilkukilometrowy spacer brzegiem rzeki lub po 
miejskim parku, dla znacznej większości dzieci i młodzieży był niecodziennym wysiłkiem. Był 
to dla wielu osób pierwszy kontakt z tzw. aktywnym wypoczynkiem, tak różnym od 
przyzwyczajeń dzieci i młodzieży 
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3.3.10. Edukacja i promocja w mediach (nieodpłatna działalność statutowa ) 
 

Nasi przedstawiciele brali udział w programach radiowych i telewizyjnych a także udzielali 
wywiadów do prasy, aby szerzyć wiedzę o ptakach. Głównym poruszanym tematem były 
problemy ptaków w mieście (ochrona ptaków w budynkach, prawidłowe dokarmianie, pomoc 
znalezionym ptakom, walory przyrodnicze Wisły jako rzeki w dużym mieście, awifauna 
Warszawy i okolic). Przykładowe wystąpienia przedstawicieli STOP w mediach w roku 2011: 
 
04.01 - Polsat (Wydarzenia):  wywiad na temat „spadających” ptaków w USA 
07.01 – RMF FM MAXX:  audycja o dokarmianiu ptaków 
styczeń i luty w TVP INFO – dwa programy o liczeniu ptaków krukowatych w mieście 
22.02 - radio Wnet:  poranna audycja o ptakach  w mieście 
22.03. – Kurier Warszawski: Park Skaryszewski, bobry i ptaki, 
http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-warszawski/wideo/22032011/4190428  
05.04.- – Kurier Warszawski: Park Skaryszewski, ptaki wiosną. 
22.04 – Tekst w portalu dla zarządców nieruchomości: pomoc w przypadku zagnieżdżenia 
się kaczki na balkonie.  http://www.administrator24.info/artykul/id1410,Kaczka-na-balkonie-
co-robic  
12.05 – Artykuł z informacją o ornitologicznej wycieczce STOPu po parku Skaryszewskim   
http://mieszkaniec.pl/Archiwum/PDF/2011/09.pdf  
17.05.- TVP3: wiosenne problemy ptaków; które ptaki potrzebują pomocy, a które należy 
pozostawić w naturze ( podloty). 
22.05.oraz 29.05 -  Tok Fm: audycja o ochronie ptaków gnieżdżących się w budynkach, 
szczególnie o jerzykach. 
13.06. – Gazeta Stołeczna: artykuł o słowiku w centrum Warszawy 
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,9772009,Wybryk_natury__w_samym_centrum
_zamieszkal_rzadki_ptak.html  
 24.06. - Polskie Radio 4: o obserwacji ptaków (zasady obserwacji nieszkodzącej ptakom). 
 
Po konferencji dotyczącej ochrony i zagrożenia ptaków w budynkach oraz budowy wieży 
lęgowej dla jerzyków,  która odbyła się 6.07., w mediach pojawiło się duże zainteresowanie 
tą tematyką. Wywiady z Dorotą Zielińską można było usłyszeć między innymi w rozgłośniach 
radiowych takich jak: Radio Dla Ciebie, Pierwszy i Trzeci Program Polskiego Radia, Tok Fm, 
Vox Fm (11.07), Antyradiu(11.07). 
http://www.polskieradio.pl/59/215/Artykul/397797,Ratujmy-jerzyki  
http://rdc.pl/index.php?/pol/aktualnosci/aktualnosci/na_ratunek_miejskim_ptakom  
http://www.polskieradio.pl/10/3/Artykul/397416,Tysiace-ptakow-gina-podczas-remontow  
Pojawiły się także materiały w telewizji:  
http://www.tvp.pl/warszawa/publicystyka/wywiad-kuriera/wideo/domy-dla-ptakow-
06072011/4836564  
Superstacja 28.06. („Jerzyki Darwina”) 
oraz gazetach: 
 http://www.rp.pl/artykul/683908-Ptaki-gina-podczas-modernizacji-budynkow.html  
http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/Dorota+Zieli%C5%84ska  
A także portalach i forach  internetowych: 
http://srodowisko.ekologia.pl/wywiady/Ptaki-w-budynkach-Ptaki-zagrozone-w-trakcie-
termomodernizacji-budynkow,15667.html  
http://eko-polska.pl/articles/article/420/Wiea-dla-jerzykw.html  
http://www.zielonalekcja.pl/index.php?mod=aktualnosc&id=8657  
http://m.warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,106541,9899057,Taka_wieza_stanie_w_Warszawi
e__Zamieszkaja_w_niej.html  
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http://info.wiara.pl/doc/897482.W-modernizowanych-budynkach-gina-chronione-ptaki  
http://www.facebook.com/projekt.jerzyk 
http://www.forum.lasypolskie.pl/viewtopic.php?t=22943  
http://warszawa.sarp.org.pl/pokaz_kat.php?id=8  
http://www.wirtualna.warszawa.pl/w/110706/taka-wie%C5%BCa-stanie-w-warszawie-
zamieszkaj%C4%85-w-niej-ptaki  
Forum Przyroda, Forum Ciconia, Forum Bocian i inne. 
11.09. – Tok Fm: audycja o ochronie ptaków gnieżdżących się w budynkach, szczególnie o 
konkursie STOPu na projekt wieży lęgowej dla jerzyków oraz o zamiarze budowy wieży w 
Warszawie. 
21.10. - Kurier Warszawski: prawidłowe dokarmianie ptaków. 
15.11. - Radio Eska: o wieży dla jerzyków, ochronie tych ptaków oraz dokarmianiu 
22.12. – Radio Wawa: o prawidłowym dokarmianiu ptaków. 
 
3.3.11. Prowadzenie strony internetowej z poradami i artykułami oraz publikacje poza 
naszą stroną internetową (nieodpłatna działalność statutowa) 
 
Prowadzimy stronę internetową ( www.stop.eko.org.pl ), na której informujemy o bieżących 
wydarzeniach, wycieczkach, spotkaniach itp. Znajduje się na niej także część dotycząca 
poradnictwa i wskazówek dotyczących ochrony ptaków. W roku 2011 zamieściliśmy 25 
nowych artykułów oraz inne nowe materiały, w tym: 

 7 foto-relacji z wycieczek 
 10 artykułów oraz inne materiały (nowy folder, plakat, poradnik, wyciąg z przepisów) 

w dziale „Ptaki w budynkach” 
 6 artykułów w dziale „STOP” (przedstawiającym nasze różne działania) 
 2 artykuły w dziale „Poradnik”. 

 
W portalu www.administrator24.info  ukazał się nasz artykuł dotyczący tego jak poradzić 
sobie gdy na balkonie zagnieździ się kaczka: 
http://www.administrator24.info/artykul/id1410,Kaczka-na-balkonie-co-robic  
 

3.4 Projekt LIFE+ pt. „Ochrona siedlisk kluczowych 
gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w 
warunkach intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej” (nieodpłatna działalność statutowa, projekt jest realizowany od 
stycznia 2011 do czerwca 2014, na cały okres realizacji dofinansowanie ze środków 
instrumentu LIFE+ wynosi 1 200 638zł, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej - 451 733 zł, natomiast wysokość wkładu własnego 
STOP to 29 176 zł.) 

 
Od stycznia 2011 r. rozpoczęła się realizacja projektu LIFE+ pt. Ochrona siedlisk kluczowych 
gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej” dofinansowanego z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej 
oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Projekt realizowany jest wspólnie – przez Miasto Stołeczne Warszawa (beneficjenta 
głównego) oraz Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (beneficjenta stowarzyszonego – 
współbeneficjenta). 
 



S P RAWO Z DANI E M E RYT OR Y CZ NE  Z A RO K 2011  

 
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 Warszawa 

Telefon: 519 185 668, e-mail: info@stop.most.org.pl, strona internetowa: www.stop.most.org.pl  
Numer KRS: 0000224465, REGON: 140100109, NIP: 1132544594 

Numer konta: 31 1020 1097 0000 7802 0107 0309 
 
 

25/30 

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków odpowiada za następujące działania:  
A.7 Przygotowanie planu akcji informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych. 
D.1 Działania informacyjne - propagujące projekt. 
D.2 Kampania promocyjna i  informacyjna dotycząca ochrony siewkowatych. 
D.3 Edukacja przyrodnicza. 
E.3 Sezonowy monitoring siedlisk lęgowych i żerowania ptaków oraz raport ze zmian. 
E.4 Monitoring społeczny i partycypacja społeczna w działaniach ochronnych. 
E.9 Zarządzanie projektem przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony 
Ptaków. 
 
We wrześniu 2011 roku została podpisana umowa partnerska między m.st. Warszawa 
(beneficjentem koordynującym) a STOP (beneficjentem stowarzyszonym).  
W 2011 roku wykonano następujące prace: 
 
Zadanie A.7. 
Wybrano wykonawcę działań z zakresu przygotowania planu akcji informacyjnych, 
promocyjnych i edukacyjnych oraz koncepcji identyfikacji wizualnej i graficznej projektu. 
Wykonawca przeprowadził badania socjologiczne, których zadaniem było rozpoznanie 
potrzeb społecznych w kontekście prowadzenia kampanii i odpowiednie przygotowanie 
koncepcji pod kątem komunikacji graficznej. Wybrano logotyp projektu, a do końca roku 
kontynuowano prace nad koncepcją wizualną projektu oraz planem akcji. Prace te 
ukończono w I kwartale 2012 r. 
 
Zadanie D.2. 
W grudniu wyprodukowano pierwszą informacyjną ulotkę o projekcie: 
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Zadanie E.3.  
W okresie od stycznia do września wykonano badania mające określić wartości 
ornitologiczne poszczególnych fragmentów rzeki na fragmencie obszaru objętego projektem 
(odcinek 32 km w granicach Warszawy). Przeprowadzono liczenia ptaków w okresie 
zimowym, otrzymując informacje dotyczące rozmieszczenia i liczebności ptaków 
wykorzystujących Wisłę w tym czasie. Określono intensywność wykorzystania przestrzeni 
powietrznej przez ptaki w czasie wiosennej wędrówki. W sezonie lęgowym przeprowadzono 
spływy rzeką, aby określić liczebność ptaków lęgowych. Szczegółowo określono liczebności 
lęgowych ptaków siewkowych, w tym rybitwy białoczelnej oraz rybitwy rzecznej, szczególnie 
istotnych dla realizacji Projektu. Z przeprowadzonych badań opracowano raport.  
Od października 2011 monitoring ptaków zaczął obejmować zasięgiem cały obszar 
projektowy (488 – 538 km żeglugowego).  
Prowadzono również prace nad sporządzeniem planu monitoringu, przedstawiającego 
metodykę badań terenowych w okresie do końca trwania projektu (06.2014). 
W ramach realizacji tego działania zakupiono sprzęt optyczny do prowadzenia obserwacji 
ptaków: 4 lunety wraz z zestawem do digiscopingu oraz 4 GPSy. 
  
Zadanie E.4.  
Wybrano wykonawcę badań socjologicznych na reprezentatywnej grupie mieszkańców  
Warszawy i w grudniu wykonano pierwszą falę badań sondażowych. W rezultacie otrzymano 
kompleksowy raport przedstawiający wyniki badań na grupie 800 osób, pokazujący stan 
wiedzy na temat Wisły i ochrony przyrody terenów nadwiślańskich w Warszawie.  
 
Zadanie E.9.  
Od marca zatrudniono na umowę o pracę managera projektu, którego zadaniem jest 
koordynowanie wszystkich działań projektowych wykonywanych przez STOP. W 
październiku zatrudniono dodatkowo asystenta, którego zadaniem jest wspieranie pracy 
managera. W ramach realizacji tego zadania stworzono dwa stanowiska komputerowe - 
zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (komputer stacjonarny, laptop, 
netbook) oraz drukarkę. 
 

4. Inne działania 

4.1. Przygotowanie projektów 
Przygotowaliśmy i złożyliśmy dwa projekty na konkurs fundacji firmy Cemex. Niestety nie 
otrzymaliśmy na nie dofinansowania. Projekty te dotyczyły: 

 ochrony ptaków w budynkach (projekt bardzo podobny do wcześniej zrealizowanego, 
sfinansowanego przez NFOŚiGW).  

 przyrodniczych rejsów edukacyjnych po Wiśle tradycyjną, drewnianą łodzią. 
 

4.2. Promocja działań na portalu społecznościowym 
W celu promocji działań Stowarzyszenia, oraz budowaniu społeczności wokół prowadzonych 
akcji i projektów prowadzimy oficjalne konto Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków na 
portalu Facebook.com. Umieszczane są tam informacje o aktualnych wydarzeniach, 
wycieczkach i spotkaniach. 
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5. Rozpoczęte projekty, plany na przyszłość 
 
5.1. Akcja Gawron - Liczenie populacji lęgowej gawrona Corvus frugilegus na 
Mazowszu (nieodpłatna działalność statutowa) 
 
W związku z brakiem lub rozdrobnieniem informacji dotyczących kolonii lęgowych gawrona 
na Mazowszu, postanowiliśmy zebrać w 2012 roku maksymalnie dużo informacji na ten 
temat. Wydaje nam się, że wiele kolonii gawronów znajduje się w kategorii zauważonych, 
lecz niepoliczonych. Największe nadzieje wiążemy z kompletnym liczeniem kolonii lęgowych 
na obszarze całych gmin. 
Podczas liczeń zbieramy następujące informacje: 
1. lokalizację: najlepiej namiar GPS (zaznaczenie kropką na google maps, czy dokładny opis 
umożliwiający odnalezienie kolonii na mapie), nazwa powiatu, gminy, miejscowości, 
2. liczebność (liczba gniazd, nie gniazd aktywnych. W związku z czym można liczyć kolonie 
przez cały rok), 
3. datę liczenia, 
4. imię i nazwisko obserwatora, 
5. drzewa na jakich znajdują się gniazda w kategoriach liściaste/iglaste. 
Wszystkie obserwacje będziemy gromadzić w programie GIS. W rezultacie otrzymamy mapę 
z zaznaczonymi dokładnymi lokalizacjami i opisem kolonii. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się do Akcji Gawron i objęcia liczeniem co 
najmniej jednej gminy na Mazowszu! 
 
5.2. Stworzenie bazy zagrożeń antropogenicznych dotyczących ptaków (nieodpłatna 
działalność statutowa) 

 
Planujemy stworzenie bazy różnych typów negatywnych oddziaływań i zagrożeń 

antropogenicznych dotyczących ptaków. Chcemy przy Waszej pomocy zidentyfikować 
możliwie szeroki zakres zagrożeń wraz z konkretnymi przykładami (lokalizacjami). 
Zamierzamy w tym celu stworzyć i zamieścić na stronie internetowej formularz zgłoszenia 
zagrożeń oraz opracować i rozpowszechniać uzyskane informacje. 
 
5.3 „Wieża dla jerza” – kontynuacja projektu (nieodpłatna działalność statutowa) 

 
Planujemy wybudowanie w Warszawie tzw. wież dla jerzyków, form małej architektury 

przeznaczonych dla jerzyków,  ptaków gnieżdżących się niemal wyłącznie w ludzkich 
budowlach. Projekty wież zostały stworzone przez profesjonalistów na zorganizowany przez 
STOP konkurs. Wieże takie można by stawiać na terenie osiedli lub terenach zielonych - 
wszędzie tam, gdzie w okolicznych budynkach nie ma wystarczającej liczby miejsc 
gniazdowania dla jerzyków. Jeśli władze Warszawy będą nadal przychylne projektowi 
budowy wież lęgowych, a także znajdziemy sponsorów, to w stolicy może powstać nie jedna, 
ale prawdziwy las wież. Mamy nadzieję, że Warszawa stanie się europejską stolicą jerzyka. 
 
5.4. Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły 
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (nieodpłatna działalność 
statutowa) 
 
W oparciu o powstałe w I kwartale 2012 roku: koncepcję identyfikacji wizualnej i graficznej 
projektu oraz  plany akcji informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, w 2012 roku w 
ramach projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl realizowane będą następujące zadania: 
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D.1. Działania informacyjne: 
 prowadzenie i rozbudowa powstałej w styczniu 2012 r. strony internetowej projektu 

www.wislawarszawska.pl, 
  prowadzenie powstałego fanpage-u projektu nad Facebook’u 

http://www.facebook.com/WislaWarszawska, 
 instalacja w terenie międzywala na prawym brzegu Wisły, kilkunastu tablic 

informacyjnych o przyrodzie obszaru projektowego,  
D.2. Działania promocyjne dotyczące ochrony siewkowatych. 

 dystrybucja ulotek informacyjnych, gadżetów ekologicznych, kalendarza na 2013 r, 
plakatu,  

 przygotowanie materiałów audio (przewodnik po obszarze i głosy ptaków 
warszawskich), 

 organizacja dwóch wystaw fotograficznych (1. środowisko przyrodnicze obszaru 
projektowego (maj 2012), 2. na bazie konkursu międzyszkolnego – fotografie dzieci i 
młodzieży warszawskiej przedstawiające przyrodę nadwiślańską (listopad 2012). 

 uczestnictwo w imprezach  plenerowych: Dzień Wody, Dzień Ziemi, Wianki nad Wisłą,  
D.3. Edukacja przyrodnicza. 

  wycieczki ornitologiczne dla uczniów i dorosłych (ok. 20), 
  przygotowanie kolorowanki dla dzieci oraz materiałów edukacyjnych dla różnych grup 

wiekowych dzieci i młodzieży, 
 instalacja bojek wyznaczających szlak żeglugowy z hasłem promocyjnym projektu, 

E.3. Monitoring ptaków 
  kontynuacja monitoringu całorocznego obejmującego cały obszar projektowy (50 km), 
  zakup łodzi motorowej do prowadzenia spływów w sezonie lęgowym ptaków 

lęgnących się na wyspach w nurcie rzeki, 
  wykonanie raportu z monitoringu w listopadzie 2012, 

E.4. Partycypacja społeczna. 
  II fala badań sondażowych na mieszkańcach Warszawy, pokazujące skuteczność 

prowadzonych kampanii, 
  akcje z udziałem wolontariatu – ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych 

na propagowanie ochrony ptaków nad Wisłą. 
 
5.5. Szkolenie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
(nieodpłatna działalność statutowa) 
Planujemy przeprowadzenie szkolenia, otwartego dla chętnych, na temat miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego (czym są plany, jak określają przestrzeń, w której 
żyjemy, jak możemy na nie wpływać, aby stwarzały warunki przyjazne dla przyrody i ludzi). 
Szkolenie takie jest bardzo potrzebne w dobie szybkich przemian otaczającej nas przestrzeni 
w naszym mieście i jego okolicach. 
 
5.6. Rozwijanie bazy danych o miejscach gniazdowania ptaków w budynkach na 
stronie internetowej STOPu o kolejne zdjęcia. (nieodpłatna działalność statutowa) 
 
5.7. Planujemy pisanie kolejnych projektów edukacyjnych oraz projektów mających na 
celu ochronę ptaków w budynkach. (nieodpłatna działalność statutowa) 
 
5.8. Jak co roku, nadal zamierzamy organizować ciekawe prelekcje i wycieczki aby 
popularyzować obserwowanie ptaków, pogłębianie wiedzy o nich oraz ich ochronę. 
(nieodpłatna działalność statutowa) 
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5.9. Uczestnictwo w The 2nd Commonswift Seminars w Berlinie, 10.-12. kwietnia 2012 
oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „PTAKI MIAST”, w Zielonej Górze, 14-16 
września 2012. (nieodpłatna działalność statutowa) 
Planujemy zaprezentować w formie plakatu nasz projekt ochrony ptaków w budynkach za 
pomocą budowy wież dla jerzyków. Plakat będzie mówił o zagrożeniach, jakie czyhają na 
jerzyki w budynkach, o konkursie na zaprojektowanie wieży oraz o budowie wież w 
Warszawie. 

6. Koszty i przychody w 2011 roku (podsumowanie sprawozdania finansowego) 
 

KOSZTY 
      

Materiały biurowe          416,34 zł  Materiały i 
energia Pozostałe            27,53 zł  

        443,87 zł  

Usługi obce Usługi 
poligraficzne            56,91 zł           56,91 zł  

Koszty 
odpłatnej 
działalności 
statutowej 

Wynagrodzenia Umowy cywilno 
prawne      33 692,14 zł     33 692,14 zł  

   34 192,92 zł  

Zakup towarów handlowych      2 140,04 zł  Koszty 
działalności 
gospodarczej Usługi obce         119,32 zł  

     2 259,36 zł  

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej (realizacja projektów zgodnie z 
kosztorysami i budżetami stanowiącymi załącznik do umów o dotacje)  195 744,90 zł  

Materiały biurowe          116,43 zł  
Gaz energia          657,03 zł  Materiały i 

energia 
Pozostałe            24,98 zł  

        798,44 zł  

Prowizje bankowe          691,80 zł  
Telefon internet        1 991,73 zł  
Czynsz      13 200,00 zł  
Opłaty pocztowe          469,63 zł  

Usługi obce 

Pozostałe        2 538,89 zł  

   18 892,05 zł  

Koszty 
administracyjne 

Opłaty sądowe          70,00 zł  

   19 760,49 zł  

Wynagrodzenia umowy o pracę  i świadczenia na 
rzecz pracowników    14 384,52 zł  Wynagrodzenia 
Umowy cywilno prawne         480,00 zł  

   14 864,52 zł  

Koszty 
operacyjne Zwrot dotacji         829,96 zł  

Ogółem koszty   267 652,15 zł  
      

PRZYCHODY 
      

Składki      2 525,00 zł  
Darowizny    10 828,61 zł  

Przychody na nieodpłatną 
działalność statutową 

Dotacje  721 448,31 zł  
 734 801,92 zł  

Przychody z odpłatnej działalności statutowej    86 228,94 zł  
Przychody z działalności gospodarczej      2 981,72 zł  
Przychody finansowe         157,42 zł  
Ogółem przychody  824 170,00 zł  
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STRUKTURA KOSZTÓW

Koszty 
operacyjne

0,3%
Koszty 

działalności 
gospodarczej

0,8%

Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
statutowej 

73,1%Koszty 
odpłatnej 

działalności 
statutowej

12,8%

Wynagrodzenia
5,6%

Koszty 
administracyjne

7,4%

 
 
 
 
 

STRUKTURA PRZYCHODÓWPrzychody na 
nieodpłatną 
działalność 
statutową 
(składki, 

darowizny i 
dotacje)
89,2%

Przychody z 
odpłatnej 

działalności 
statutowej

10,5%

Przychody z 
działalności 

gospodarczej
0,4%

Inne przychody 
finansowe

0,0%

 


