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Zi mo wa nie pta ków wod nych
w miastach i ich do kar mia nie

Pa we∏ T. Do la ta

Z kilkunastu gatunków kaczek ˝yjàcych w Polsce, zimujàce w miastach stada tworzà prawie wy∏àcznie krzy˝ówki. Fot. K. Goworek

Co raz cz´ Êciej mo˝ na spo tkaç zi mà w pol skich mia stach du ̋ e ilo Êci pta ków 
wod nych. Jest to zja wi sko no we, a je go ska la szyb ko wzra sta. Zwià za ne jest 
z do kar mia niem tych pta ków, któ re jed nak cz´ Êciej im szko dzi, ni˝ po ma ga.
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PPta ki wod ne
Na zwa „pta ki wod ne” nie jest po j´ ciem z za -

kre su sys te ma ty ki zwie rzàt, nie sta no -
wià wi´c one gru py jed no rod nej. Okre -
Êla si´ nià pta ki na le ̋ à ce do ró˝ nych grup sys te -
ma tycz nych, zwià za ne swym ˝y ciem z wo -
dà. Naj licz niej szy mi ich przed sta wi cie la -
mi w mia stach sà pta ki z ro dzi ny kacz ko wa -
tych Ana ti dae, na le ̋ à cej do rz´ du blasz ko dzio -
bych An se ri for mes. Sà to przede wszyst kim kacz -
ki. Z kil ku na stu ga tun ków ˝y jà cych w Pol sce, ol -
brzy mia wi´k szoÊç miej skich ka czek to tyl ko je -
den ga tu nek - krzy ̋ ów ka Anas pla tyr hyn -
chos. Od je sie ni do wio sny obie p∏cie ró˝ -
nià si´ bar dzo upie rze niem - ka czor ma me ta licz -
nie b∏ysz czà cà, gra na to wo zie lo nà g∏o w´, rdza -
wà pierÊ i ja sno po pie la ty tu ∏ów, zaÊ kacz -
ka jest jed no li cie kasz ta no wo brà zo wa.

Do ro dzi ny tej na le ̋ y te˝ naj ci´˝ szy pol -
ski ptak - ∏a b´dê nie my Cy gnus olor. W Pol -
sce zi my sp´ dza z re gu ∏y 20-25 ty si´ cy ∏a b´ -
dzi, z cze go znacz na cz´Êç w mia stach. Naj -
wi´k sze sta da zi mu jà na pla ̋ ach Trój mia sta i in -
nych nad mor skich miast, na Wi Êle pod Wa we -
lem w Kra ko wie, na Od rze i jej ka na -
∏ach we Wro c∏a wiu oraz w Byd gosz czy. Sam -
ce sà z re gu ∏y wi´k sze od sa mic. M∏o -
de, w pierw szej zi mie ˝y cia, sà sza ro brà zo -
we. Za rów no ∏a b´dê, jak i krzy ̋ ów ka nie po -
tra fià nur ko waç: gdy si´ ga jà szy jà dna zbior ni -
ka, to za nu rza jà tyl ko przód cia ∏a; „wy pi´ -
ta” w gó r´ tyl na cz´Êç, z po ru sza jà cy -
mi si´ dla utrzy ma nia rów no wa gi no ga mi, po -
zo sta je na po wierzch ni, co wy glà da doÊç za -
baw nie.

Wi dy wa ny cz´ sto w mia stach ma ∏y, czar -
ny ptak z bia ∏à tarcz kà skór nà („∏y si nà”) na czo -
le to ∏y ska Fu li ca atra. Nie na le ̋ y do ka -
czek, ale do rz´ du chru Êcie li Ral li dae i ro dzi -
ny ˝u ra wio wych Gru ifor mes. Nie ma p∏a skie -
go, „ka cze go” dzio ba, lecz ostro za koƒ czo -
ny. Nie po sia da b∏o ny p∏aw nej, tyl ko osob -
ne p∏at ki skór ne przy pal cach. Cz´ sto i spraw -
nie nur ku je za po kar mem. Od zy wa si´ krót -
kim, ostrym „piks” czy „kek”. Jej krew nia -
kiem jest nie co mniej sza, ma jà ca czer wo -
nà tarcz k´ na czo le, ko kosz ka Gal li nu la chlo ro -
pus. Jest to ptak rzad szy od ∏y ski i pro wa dzi bar -
dziej skry ty tryb ˝y cia, ale w∏a Ênie w mia -
stach mo˝ na naj le piej mu si´ przyj rzeç.

Naj cz´ Êciej zi mu jà cym w pol skich mia -
stach przed sta wi cie lem ro dzi ny mew La ri -
dae jest Êmiesz ka La rus ri di bun dus. Do ro -
s∏e Êmiesz ki sà bia ∏e z po pie la to -bia ∏y mi skrzy -
d∏a mi. Za okiem ma jà cha rak te ry stycz nà plam -
k´ usznà i od wcze snej wio sny no szà brà zo -

wy „kap tur”. M∏o de ma jà brà zo wa -
wy grzbiet i skrzy d∏a. Tro ch´ wi´k sza jest me -
wa po spo li ta La rus ca nus, a znacz nie wi´k -
sze, bar dzo po dob ne do sie bie: me wa sre -
brzy sta La rus ar gen ta tus, me wa bia ∏o g∏o -
wa La rus ca chin nans i naj rzad sza me wa ro -
maƒ ska La rus mi cha hel lis. Me wy ˝e ru jà w cià -
gu dnia g∏ów nie na wy sy pi skach Êmie -
ci, a na noc prze la tu jà na zbio ro we noc le go wi -

ska na wo dzie, któ re sku pia jà cz´ sto wie le ty -
si´ cy osob ni ków. Pro ces sy nur bi za cji, czy -
li przy sto so wy wa nia si´ do ˝y cia zw mie -
Êcie, obej mu je u nas stop nio wo tak ̋ e ko lej -
ne ga tun ki pta ków. W cen trach miast Eu ro -
py Za chod niej, gdzie roz po czà∏ si´ pa r´ dzie -
siàt lat wcze Êniej, mo˝ na spo tkaç ga tun ki w na -
szych mia stach pra wie nie wi dy wa ne, np. kacz -
ki g∏o wien ki i czer ni ce czy cza ple si we.

W Polsce zimy sp´dza 20-25 tysi´cy ∏ab´dzi niemych, z czego znaczna cz´Êç w miastach.
Miejskie stada cechuje silna agresja w walce o podawany pokarm. Fot. P. T. Dolata

Widywany cz´sto w miastach ma∏y, czarny ptak z bia∏à tarczkà skórnà („∏ysinà”) na czole to ∏yska Fot. A. Karczewska
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Ochro na praw na
Na le ̋ y pod kre Êliç, i˝ wszyst kie ga tun ki dzi -

ko ˝y jà cych pta ków pod le ga jà w Pol sce ochro -
nie praw nej. Mi mo ˝e ta ki stan praw -
ny trwa ju˝ wie le lat, na dal sze -
reg osób nie jest te go Êwia do mych. Ochro -
nà praw nà ob j´ te sà bo wiem nie tyl ko ga tun -
ki naj rzad sze, ale i te licz nie u nas wy st´ pu jà -
ce, jak np. wró ble. Ochro na ta ka mo -
˝e mieç ró˝ nà for m´.

Olbrzymia wi´kszoÊç ptaków podlega
ochronie Êcis∏ej na mocy rozporzàdzenia
Ministra Ârodowiska z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r.,
w sprawie gatunków dziko wyst´pujàcych
zwierzàt obj´tych ochronà (Dz.U. Nr 220, poz.
2237). Dziewi´ç gatunków ptaków, w tym
mewa srebrzysta i bia∏og∏owa, podlega na mocy
tego aktu ochronie cz´Êciowej. W stosunku do

gatunków z obu tych grup stosuje si´ zakazy
okreÊlone w § 6 rozporzàdzenia, m.in. zakaz
umyÊlnego zabijania, okaleczania, p∏oszenia,
chwytania i przetrzymywania. Od niektórych
zakazów prawo przewiduje mo˝liwoÊç
odst´pstwa tylko w ÊciÊle okreÊlonych
sytuacjach.

Wreszcie, 13 gatunków ptaków podlega w
Polsce ochronie ustawà z 13 paêdziernika 1995
r. – Prawo ∏owieckie (Dz.U.z 2002 r. Nr 42, poz.
372 ze zm.) i rozporzàdzeniem Ministra
Ârodowiska z dnia 11 marca 2005 r., w sprawie
ustalenia listy gatunków zwierzàt ∏ownych
(Dz.U. Nr 45, poz. 433 ze zm.), m.in. poprzez
tzw. okresy ochronne. Z omawianych w tym
artykule, sà to: ∏yska oraz cztery gatunki kaczek,
np. krzy˝ówka.

Miej skie plu sy i mi nu sy
WÊród za let, któ re ma jà dla pta ków wod -

nych te re ny miej skie, wy mie niç mo˝ na wy st´ -
po wa nie nie za ma rza jà cych wód, „dzi´ -
ki” ich pod grza niu przez miej skie Êcie ki. Tak -
˝e tem pe ra tu ra po wie trza jest tu nie co wy˝ -
sza, bo bu dyn ki „od da jà cie p∏o”. ̧ a two te˝ zna -
leêç, szcze gól nie w par kach, miej sca ze spo koj -
nà wo dà i za s∏o ni´ ty mi od wia tru brze ga mi, s∏u -
˝à ce pta kom do wy po czyn ku.

Dla ∏ow nej kacz ki krzy ̋ ów ki wy ka za -
no, ˝e naj istot niej sze zna cze nie ma praw ny za -
kaz po lo waƒ w mia stach. Dla te go po roz po cz´ -
ciu po lo waƒ, w po ∏o wie sierp nia, któ ry to ter -
min jest zresz tà za wcze sny (nie wszyst kie m∏o -
de sà ju˝ lot ne), przenoszà si´ one
do miast i tam po zo sta jà a˝ do wio sny.

Wiel kie zna cze nie ma wy st´ po wa nie w mie -
Êcie bo ga tych êró de∏ po kar mu, zwià za -
nych z cz∏o wie kiem. W przy pad -
ku mew sà to wy sy pi ska Êmie ci, gdzie du ̋ e sta -
da tych pta ków pe∏ nià wa˝ nà ro l´ sa ni tar -
nà, oczysz cza jàc je z od pad ków ˝yw no Êci. Wie -
le pta ków ˝e ru je tak ̋ e w uj Êciach ko lek to -
rów Êcie ko wych. Pta ki sà te˝ ce lo wo do kar -
mia ne, co w wi´k szym stop niu im szko -
dzi, ni˝ po ma ga, o czym ni ̋ ej.

Pta ki w mia stach na ra ̋ o ne sà na ko li zje z po -
jaz da mi me cha nicz ny mi, li nia mi na po wietrz ny -
mi i ró˝ ne go ty pu bu dow la mi (np. mo sta -
mi). Wy sta wio ne sà te˝ na agre sj´ ze stro ny lu -
dzi i psów, szcze gól nie przy - wy ni ka jà cym z na -
bie ra nia za ufa nia - zmniej sze niu dy stan -
su uciecz ki. W du ̋ ych sta dach pta ków, któ -
re prze by wa jà ca ∏à zi m´ w tych sa mych miej -
scach, ∏a two roz prze strze nia jà si´ cho ro by za -
kaê ne.

Za sa da - nie do kar miaç
Jed nym z g∏ów nych pro ble mów do ty czà -

cych pta ków wod nych jest ich do kar mia -
nie. Pod no szo ne przez ró˝ ne oso by, or ga ni za -
cje i in sty tu cje, ape le o do kar mia nie wy ni ka -
jà z do brej wo li, ale nie ste ty rów nie˝ z bra -
ku od po wied niej wie dzy. Ich pod sta -
wà jest prze ko na nie, ˝e pta kom w zi -
mie jest bar dzo êle i ko niecz nie trze ba im po -
móc do kar mia niem. Do k∏ad ne ba da nia wy ka -
zu jà jed nak, i˝ nie jest to wca le ko niecz ne i nie -
sie ze so bà wie le ró˝ no rod nych za gro ̋ eƒ.

Po pierw sze – do kar mia nie po wstrzy mu -
je je sie nià pta ki od uda nia si´ na w´ drów ki, za -
k∏ó ca jàc ich na tu ral ny rytm rocz ny. Prze sta -
jà im gro ziç nie bez pie czeƒ stwa zwià za ne z w´ -
drów kà (np. po lo wa nia na ich tra sie), ale trud -
no oce niç, co da je im wi´k szy zysk. Z re gu -

Najcz´Êciej zimujàcym w polskich miastach przedstawicielem rodziny mew jest Êmieszka.
Fot. P. T. Dolata

Karmienie ptaków wodnych jesienià to atrakcja i potrzeba serca 
dla najm∏odszych i nie tylko, ale niestety szkodzi ptakom. Fot. J. Dolata
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∏y do kar mia nie pro wa dzo ne jest „od wrot -
nie“ do po trzeb pta ków. W s∏o necz ne, je sien -
ne dni wie lu jest ch´t nych do rzu ce nia ka wa∏ -
ka chle ba, ale w mroê nà zi m´ przy zwy cza jo -
ne pta ki cze ka jà na nich da rem nie.

Przede wszyst kim podawany przez lu -
dzi po karm jest ca∏ ko wi cie od mien -
nym od na tu ral ne go. Pta ki kar mio ne, z re gu -
∏y przez wie le mie si´ cy, za mo k∏ym chle -
bem cier pià na chro nicz nà bie gun k´ i za kwa -
sze nie prze wo du po kar mo we go. Wszyst -
kie ba da ne w Po zna niu krzy ̋ ów ki, któ re ko -
rzy sta ∏y ze sta ∏e go do kar mia nia, cier pia -
∏y na cho ro by prze wo du po kar mo we go.

Prze ko nu jà cych do wo dów, ˝e do kar mia -
nie nie s∏u ̋ y naj ch´t niej do kar mia nym pta -
kom - ∏a b´ dziom nie mym - do star czy ∏y ba da -
nia dra An drze ja Cza pu la ka z Uni wer sy te -
tu Wro c∏aw skie go. Po rów na∏ on kon dy cj´ zna -
ko wa nych in dy wi du al nie ∏a b´ dzi po wra ca jà -
cych na te re ny l´ go we, na Sta wach Mi lic -
kich (Dol ny Âlàsk), z zi mo wisk w mia stach i po -
za ni mi. Oka za ∏o si´, ˝e pta ki, któ re zi mo wa -
∏y w mia stach i ko rzy sta ∏y z do kar mia nia, cz´ -
Êciej nie przy st´ po wa ∏y do l´ gów, a je Êli to czy -
ni ∏y, to mia ∏y gor szy suk ces l´ go wy (mniej wy -
pro wa dzo nych m∏o dych), ni˝ pta ki zi mu jà -
ce po za mia sta mi i ̋ y wià ce si´ po kar mem na tu -
ral nym. Ba da nia po rów naw cze, wy ko na -
ne w Kra ko wie i na sà sied nich te re nach pod -
miej skich, wy ka za ∏y z ko lei, i˝ w do kar mia -
nym w mie Êcie sta dzie ∏a b´ dzi bar dzo wzra -
sta agre sja. Pta ki w du ̋ ej mie rze tra -
cà czas i ener gi´ na wal ki o rzu ca ne ka wa∏ -
ki chle ba.

Trze ba pa mi´ taç, ˝e pta ki wod ne przy -
sto so wa ne sà przez na tu r´ do prze trwa -
nia na wet du ̋ ych mro zów. Uod par nia je g´ -
ste upie rze nie, nie prze ma ka jà ce dzi´ ki na t∏usz -
cza niu spe cjal nà wy dzie li nà z gru czo ∏u ku pro -
we go oraz gro ma dzo ny na zi m´ w or ga ni -
zmie za pas t∏usz czu. Spe cjal ny uk∏ad na -
czyƒ krwio no Ênych w ∏a pach ogra ni cza utra -
t´ przez nie cie p∏a, po dob nie jak cho wa -
nie nóg w upie rze nie w cza sie spo czyn -
ku na brze gu lub lo dzie. W przy pad ku ∏a b´ -
dzi wy ka za no, ˝e zi mà mo gà one na -
wet dwa ty go dnie sie dzieç na lo dzie i nie ˝e ro -
waç. Sie dzà ce tak nie ru cho mo, dla oszcz´d no -
Êci ener gii, ∏a b´ dzie cz´ sto nie s∏usz nie uzna wa -
ne sà za przy mar z ni´ te. Nie raz by ∏em wzy wa -
ny do po mo cy „przy mar z ni´ tym pta kom”, któ -
re po po dej Êciu do nich, po lo dzie, nor mal -
nie od la ty wa ∏y al bo spo koj nie od cho dzi -
∏y na bez piecz nà od le g∏oÊç.

Na pod sta wie po wy˝ szej wie dzy, naj wi´k -

Rozmokni´ty chleb p∏ywajàcy w wodzie jest ewidentnie szkodliwy dla ptaków. Fot. P. T. Dolata

Ptaki tracà czas i energi´ na walki o rzucane kawa∏ki chleba. Fot. A. Karczewska

Ta ˝erujàca w warszawskich ¸azienkach krzy˝ówka ma do wyboru obok chleba – marchewk´.
Fot. A. Karczewski.
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sza kra jo wa or ga ni za cja ochro ny pta -
ków - Ogól no pol skie To wa rzy stwo Ochro -
ny Pta ków, jak i spe cja li stycz na Pol -
ska Gru pa Ba da nia ¸a b´ dzi, ape lu -
jà o nie do kar mia nie pta ków wod -
nych, za wy jàt kiem bar dzo sil nych mro -
zów, po wo du jà cych za ma rza -
nie wód. Ewen tu al ne do kar mia nie w ta -
kich przy pad kach po win no byç pro wa -
dzo ne w po ro zu mie niu z or ni to lo ga -
mi. Po kar mem mo gà byç wte dy ziar -
na zbó˝, ka sze i su ro we bàdê go to wa -
ne bez so li wa rzy wa. Zu pe∏ nie wy klu czo -
ne sà - ja ko bar dzo szko dli we dla pta -
ków - sta re, sple Ênia ∏e lub le ̋ à ce d∏u -
go w wo dzie pie czy wo i bez tro sko rzu ca -
ne im w cza sie spa ce rów chip sy lub s∏o -
ne pa lusz ki (pta ki nie po tra fià usu waç so li z or -
ga ni zmu).

Prze trzy my wa nie
- z re gu ∏y nie po trzeb ne
Cza sem ludz ka nie wie dza jest przy czy -

nà chwy ta nia pta ków, szcze gól nie ∏a b´ -
dzi, i umiesz cza nia ich na zi m´ w po miesz cze -
niach. Jest to sto sun ko wo ∏a twe, gdy˝, przy do -
kar mia niu zi mà, ich dy stans uciecz ki ule -
ga znacz ne mu zmniej sze niu. Jed nak jest to za -
ka za ne praw nie, o czym by ∏a mo wa wcze -
Êniej. Wy jàt kiem jest, prze wi dzia -
ne w § 7 ust. 4 wspo mnia ne go roz po rzà dze -
nia, „chwy ta nie zwie rzàt ran nych i os∏a bio -
nych, w ce lu udzie le nia im po mo cy we te ry na -
ryj nej i prze miesz cze nia do oÊrod kówre ha bi li -
ta cji…”. Nie ste ty, pro fe sjo nal nych oÊrod -
ków re ha bi li ta cji w kra ju jest za le d wie kil -
ka, np. „Pta si Azyl” przy Ogro dzie Zoo lo gicz -
nym w War sza wie. Z ko niecz no Êci po mo cà s∏u -
˝à te˝ nie któ re in ne ogro dy zoo lo gicz -
ne, ale zwià za ne to jest z do brà wo là ich dy rek -
cji i pra cow ni ków.

¸a b´dê jest sil nym pta kiem. Po tra fi ude rze -
niem skrzy d∏a za biç psa lub li sa al bo z∏a maç r´ -
k´ cz∏o wie ko wi. Nie fa cho we chwy-ta nie mo -

˝e te˝ spo wo do waç ob ra ̋ e nia
u sa mych pta ków. Dla te go do brze jest skon tak -
to waç si´ wcze Êniej z or ni to lo ga mi, naj le -
piej z Pol skiej Gru py Ba da nia ¸a b´ dzi.

Prze trzy my wa nie pta ków w po miesz cze -
niach mo ̋ e mieç dla nich fa tal ne skut ki. Po zba -
wio ne kon tak tu z wo dà ∏a b´ dzie i kacz ki prze -
sta jà wy dzie laç wspo mnia nà sub stan cj´ na t∏usz -
cza jà cà pió ra. Zna ne sà przy pad ki, i˝ wy pusz -
czo ne po prze zi mo wa niu ∏a b´ dzie … to n´ -
∏y. Po nad to, w za mkni´ tych po miesz cze -
niach ∏a two pa da jà one ofia ra mi cho rób, np. za -
pa le nia p∏uc czy asper gi lo zy.

Za pew nie nie bez pie czeƒ stwa
Wa˝ nà spra wà, ja kà mo˝ na uczy niç dla

zi mu jà cych w mia stach pta ków, jest za pew nie -
nie im bez pie czeƒ stwa. By wa jà one za bi ja -
ne lub „dla za ba wy” p∏o szo ne przez zwy -
k∏ych wan da li. Znam przy pad ki, gdy lu dzie spa -
ce ru jà cy z psa mi szczu li je na sta do kil ku set ka -
czek, bo „ba wi∏” ich fur kot pod ry wa jà -
cej si´ w pa ni ce gro ma dy. Pta ki tra cà wte -
dy znacz ne ilo Êci ener gii. Kil ka lat te -
mu, w Wiel ko pol sce, stwier dzo no wy jàt ko -
wo od ra ̋ a jà cy przy pa dek. Ko rzy sta jàc z przy -
zwy cza je nia ka czek do do kar mia nia, dzie ci „na -
kar mi ∏y” jed nà z nich za pa lo nà pe tar dà, któ -
ra ro ze rwa ∏a pta ka na strz´ py.

Wszel kie przy pad ki k∏u sow nic -
twa czy wan da li zmu prze ciw pta kom po -
win ny byç trak to wa ne tak jak ka˝ de ∏a ma -
nie pra wa i po wo do waç od po wied nià re -
ak cj´ po li cji lub stra ̋ y miej skiej. ¸a ma -
nie obo wià zu jà cych za ka zów, np. p∏o sze -
nie czy chwy ta nie pta ków wod nych, ob j´ -
tych ochro nà ga tun ko wà, sta no wi wy kro cze -
nie z art. 127 ust. 2 usta wy z dnia 16 kwiet -
nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy, a ich za bi ja -
nie jest prze st´p stwem z art. 181 § 3 ko dek -
su kar ne go. Z ko lei od∏a wia nie czy za bi ja nie ka -
czek krzy ̋ ó wek sta no wi k∏u sow nic two, b´ dà -
ce prze st´pstwem z art. 53 pkt 6 pra wa ∏o -
wiec kie go.

Kon takt ze spe cja li sta mi
Na kre Êlo ne po wy ̋ ej za sa dy ma jà z ko -

niecz no Êci ogól ny cha rak ter. Je Êli za cho -
dzi po trze ba pod j´ cia ja kichÊ dzia ∏aƒ, zwià za -
nych z zi mu jà cy mi pta ka mi, na le -
˝y przede wszyst kim na wià zaç kon takt z zaj -
mu jà cy mi si´ ni mi spe cja li sta mi. W ka˝ -
dym mie Êcie aka de mic kim znaj du -
je si´ co naj mniej jed na pla ców ka na uko -
wa, zaj mu jà ca si´ pta ka mi. W wie lu mia -
stach dzia ∏a jà lo kal ne gru py Ogól no pol skie -
go To wa rzy stwa Ochro ny Pta ków lub in -
ne sto wa rzy sze nia przy rod ni cze. Ich ad re -
sy mo˝ na uzy skaç w Se kre ta ria cie OTOP.

Za uwa gi do tek stu dzi´ ku j´ pa -
niom Evie Stets -Vi tho ul ka i dr Ma rii Wie -
loch, kie row nik Pol skiej Gru py Ba da nia ¸a b´ dzi.

Autor jest wi ce pre zesem Za rzà du
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Ochro ny Pta ków, wspó∏ za ∏o ̋ y -

cielem Pol skiej Gru py Ba da nia ¸a b´ -
dzi przy Za k∏a dzie Or ni to lo gii
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e -ma il of fi ce@otop.org.pl.
www.otop.org.pl

Pol ska Gru pa Ba da nia ¸a be dzi, 
Za k∏ad Or ni to lo gii PAN, 

ul. Nad wi Êlaƒ -
ska 108, 80-680 Gdaƒsk 

e -ma il mwie loch@stor nit.gda.pl.

OÊro dek Re ha bi li ta cji Pta ków
Chro nio nych “Pta si Azyl”
Miej ski Ogród Zoo lo gicz ny

w War sza wie, ul. Ra tu szo wa 1/3
tel. 022-670-22-07

Zamiast kosztownego i problematycznego dokarmiania ptaków wodnych lepiej zadbaç by mia∏y one nad brzegami miejskich stawów roÊlinnoÊç – miejsce
schronienia, ˝erowania i odpoczynku. Fot. A. Karczewska


