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Bezpieczne odstraszanie ptaków 
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Aspekty prawne 

Ptaki, występujące naturalnie na terenie kraju (z wyłączeniem gatunków 

łownych) objęte są ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. 2016 r. poz. 2183) 
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Aspekty prawne 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), w stosunku do gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone zakazy m.in. 
 

 umyślnego zabijania, okaleczania, niszczenia ich jaj i form rozwojowych 

 niszczenia siedlisk i ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, 

odpoczynku, migracji lub żerowania 

 niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd lub innych schronień 

 umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień 

 umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie 

lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach 

żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących 
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Aspekty prawne 

Na odstępstwa od zakazów wydaje zgodę: 
 

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska właściwy dla miejsca 
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Bezwzględny zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia – 10 gat. 

W tym ochrona strefowa 8 gat.: 
 

 orzeł przedni 

 orlik grubodzioby 

 orzełek 

 gadożer 

 raróg 

 rybołów 

 cietrzew 

 głuszec 

 

 

 

 

 

 
 

 kulon 

 syczek 
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Co z gołębiem miejskim? 

Zgodnie z rozporządzeniem zakazy nie dotyczą gołębia miejskiego z wyłączeniem 

miejsc gniazdowania w trakcie obecności piskląt w gnieździe 

 

 

 

 

oraz z czaplą siwą i kormoranem? 

Zakaz płoszenia nie dotyczy obrębów hodowlanych ustanowionych zgodnie z 

przepisami o rybactwie śródlądowym 

 

 
ale 

czapli i kormoranów w miejscach noclegu oraz w okresie lęgowym nie wolno 

płoszyć również w obrębach hodowlanych 
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Najczęstsze podłoża konfliktu miedzy ludźmi a ptakami 

1. Zanieczyszczenie otoczenia przez ptaki w miejscach przebywania oraz w 

bezpośrednim sąsiedztwie gniazda, głównie przez: 

 gołębie miejskie 

 wróble 

 jaskółki oknówki 

2. Hałas 

• dzięcioły 

3. Zanieczyszczenie i hałas 

• ptaki na noclegowiskach 

• kolonie lęgowe na cmentarzach/w parkach 
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Sposoby zabezpieczania miejsc przed dostępem ptaków:  

 

 mechaniczne 

 akustyczne 

 chemiczne 

 wizualne 
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Bezpieczne mechaniczne zabezpieczenia miejsc przed dostępem 
ptaków:  

 

 listwy z kolcami 

 spirale 

 metalowe siatki  

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne czyli jakie?  
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Listwy z kolcami 

http://www.buildingconservation.com/articles/birddamage/birddamage.htm https://sklep.linarem.pl/p120,120-kolcow-na-metr-kolce-na-ptaki-antyptak-
6.html?gclid=EAIaIQobChMIy8Pg_ePP4AIVS9iyCh1L9g4OEAQYASABEgIsbfD_BwE 
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Bezpieczne czyli jakie?   

Listwy z kolcami 

 z zabezpieczonymi ostrymi końcówkami np. za pomocą nakładek gumowych 

lub silikonowych 

 

 

 

 

 

 

https://sklep.linarem.pl/p120,120-kolcow-na-metr-kolce-na-ptaki-antyptak-
6.html?gclid=EAIaIQobChMIy8Pg_ePP4AIVS9iyCh1L9g4OEAQYASABEgIsbfD_Bw
E 
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Bezpieczne czyli jakie?   

 

Listwy z kolcami 

 z zagiętymi końcówkami ostrymi w dół 
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Bezpieczne czyli jakie?   

 

Listwy z kolcami 

 gumowe, plastykowe lub z gumowymi kolcami 

 

 

 

 

 

 
https://www.jacopic.pl/73,listwa-z-kolcami-przeciw-ptakom 
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https://www.jacopic.pl/73,listwa-z-kolcami-przeciw-ptakom 



www.otop.org.pl 

Bezpieczne czyli jakie?   

 

Listwy z kolcami 

 prawidłowo zamontowane, tzn. widoczne dla ptaków, nieutrudniające 

dostępu do miejsc lęgowych 
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Inne możliwości zabezpieczeń mechanicznych  

 

• spirala, czyli skręcony pręt 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jacopic.pl/73,listwa-z-kolcami-przeciw-ptakom 
https://www.jacopic.pl/73,listwa-z-kolcami-przeciw-ptakom 
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Inne możliwości zabezpieczeń mechanicznych  

• poziome druty doskonale zabezpieczające płaskie powierzchnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kolcenaptaki.pl/linki 
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Inne możliwości zabezpieczeń mechanicznych  

• ruchome pręty 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.birdcontrol.pl/p128,dad-002-daddi-long-legs-2-50-m.html 
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Inne możliwości zabezpieczeń mechanicznych  

• instalacja metalowej siatki – pod warunkiem dobrego jej napięcia/naprężenia 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manasasafetynetspune.com/bird-protection-nets/ 



www.otop.org.pl 

Zabezpieczenia akustyczne   

• Urządzenia biosoniczne emitujące głosy drapieżników lub przestraszonych 

ptaków   

 

Do stosowania w sezonie lęgowym jest potrzebna zgoda RDOŚ 

 

 

 

 

 

 

Często obserwowany efekt: 
 
Przyzwyczajenie ptaków 
 
Wygenerowanie konfliktów 
sąsiedzkich 
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Zastosowanie mechanicznych zabezpieczeń przed zabrudzeniami 
generowanymi przez ptaki, np.    
 

• montowanie podstawek zatrzymujących odchody 

 

 

 

 

 

 

 

www.stop.eko.pl 
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Zastosowanie mechanicznych zabezpieczeń przed zabrudzeniami 
generowanymi przez ptaki, np.    
 

• wieszanie trocinobetonowych gniazd zastępczych z otworem na środku (nie z 

boku)    

 

 

 

 

 

 

https://sklep.linarem.pl/p566,budka-legowa-dla-jaskolki-model-jas-ochrona-przed-jaskolkami.html 
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Zastosowanie mechanicznych zabezpieczeń przed zabrudzeniami 
generowanymi przez ptaki, np.    
 

• montowanie półek lęgowych, np. dla oknówek 

 

 

 

 

 

 

 

http://topprotect.pl/produkt/polka-legowa-dla-jaskolek/ 
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Noclegowiska i kolonie ptaków    

W przypadku dużej uciążliwości i braku alternatywnych rozwiązań dopuszczalne 

jest płoszenie dużych skupisk za zgodą regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska 

• przy użyciu ptaków drapieżnych realizowane przez sokolników  

• straszenie ptaków metodą hukową 

• niszczenie gniazd poza sezonem lęgowym 

 

Efekty zależą od skali w jakiej oceniamy skuteczność    

                              W dużych aglomeracjach z wyspami zieleni powodujemy   

                               jedynie przemieszczanie się skupisk na „inną wyspę” w tej   

                               samej aglomeracji 
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Dzięcioły    

https://birdbarrier.com/how-to-get-rid-of-woodpeckers 
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Dzięcioły    

https://tvnwarszawa.tvn24.pl 
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Dzięcioły    

  

• w celu zniechęcenia dzięcioła rozkuwającego elewację w celu wykucia dziupli 

zimowej może być powieszenie w pobliżu budki lęgowej wielkości budki dla 

szpaków 

 

• zawieszenia odstraszaczy, np. długich kolorowych tasiemek 

 

 

• w przypadku budynków z okapem powieszanie siatki gdzie dolna część będzie 

przymocowana do elewacji a górna do okapu 

 

 

 

 

 

 



www.otop.org.pl 

Pamiętajmy!    

  

Ptaki są niezbędne ludziom do życia i w przypadku konfliktów 

zawsze są słabszą stroną bez możliwości aktywnej ochrony 

swoich praw! 

 

 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 
 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
Dorota.ochocinska@otop.org.pl 

www.otop.org.pl www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska 
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https://birdbarrier.com/visual-deterrents.html 

Zestaw Martwa Gęś 
Nikt nie lubi martwych gęsi, w szczególności nie lubią tego żywe gęsi. 
Przypominająca żywą gęś atrapa w pozycji „agonalnej” przekonuje gęsi, że 
w pobliżu jest drapieżnik. Można używać na ziemi lub w wodzie. Należy 
stosować minimum dwie atrapy jednocześnie. Zestaw zawiera dwie sztuki. 
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https://birdbarrier.com/visual-deterrents.html 

$99.30 


