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Cel opracowania 

Na zlecenie Towarzystwa na Rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu w sierpniu i wrześniu 2015 

roku przeprowadzono inwentaryzację ornitologiczną założenia parkowego w Krynkach. 

Opracowanie powstało na potrzeby realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowego założenia 

parkowego w Krynkach w ramach działania lokalnej społeczności” - w ramach realizacji projektu 

pn. „Inicjatywy Obywatelskie na 20-lecie TNZ”. 

Badania miały dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich było wstępne rozpoznanie lokalnej 

awifauny i ocenę roli obiektu dla ptaków. W trakcie prac terenowych podjęto również ocenę wpływu 

pierwszego etapu działań realizowanych w ramach projektu – usunięcie z obrębu parku gatunku 

obcego i inwazyjnego – kolonu jesionolistnego (Acer negundo). 

 

 

 

 

Metodyka 

 

Badania prowadzono 27 sierpnia i 1 września 2015 roku. Każda kontrola polegała na przemarszu 

obserwatora przez park, z północy na południe, na transektach położonych co 25 metrów. Tak 

niewielki dystans związany był z małą widocznością w niektórych zadrzewionych strefach 

badanego terenu. 

Notowano wszystkie ślady obecności ptaków. W szczególności potencjalne miejsca lęgu, 

tegoroczne gniazda, żerowiska, miejsca noclegu itp. Notowano również wszystkie dziuple, drzewa 

i krzewy owocowe, ślady obecności drapieżników i aktywności człowieka. 

W związku z faktem prowadzenia obserwacji po sezonie lęgowym, w przedstawionych wynikach 

nie stosuje się ogólnie przyjętej trójstopniowej skali lęgowości opisanej i przetestowanej przez 

Tomiałojcia (1980a, 1980b) oraz z uwzględnieniem standardowych zaleceń Sikory i in. (2007).  

Jednakże w trakcie badań zwracano uwagę na elementy obszaru - warunkujące różnorodność 

ornitofauny.  

W takcie wizyt terenowych określono miejsca występowania, a także potencjalne drogi ekspansji 

klonu jesionolistnego.  
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Kontrola sierpniowa, była kontrolą pilotażową. Rozpoczęła się popołudniem i trwała do zmierzchu, 

tak aby w jej trakcie dokonano rozpoznania topografii terenu i uchwycono wieczorną wzmożoną 

aktywność ptaków. 

Zebrane dane posłużyły do oceny lokalnej awifauny i wpływu proponowanych działań na jej stan. 

Kontrola wrześniowa była kontrolą poranną. Trwała od godziny 4 do godziny 8 rano. 

Należy podkreślić, że w związku z tym, że badania przeprowadzono po sezonie lęgowym, lista 

stwierdzonych gatunków jest niepełna, w szczególności nie obejmuje gatunków wyprowadzających 

lęgi wcześnie. 

Poniższe rozpoznanie należy traktować jako badanie wstępne. Nie może być ono wyznacznikiem 

liczebności i różnorodności gatunków lęgowych parku w Krynkach. Nie może być też podstawą do 

podejmowania jakichkolwiek innych prac, niż usunięcie z obszaru parku klonu jesionolistnego. 

Prace ingerujące trwale w strukturę drzewostanu tj.: modelowanie koron, usuwanie drzew chorych, 

usuwanie drzew dojrzałych w ramach przebudowy architektury parku – muszą być poprzedzone 

monitoringiem gatunków lęgowych. 

 

 

 

Teren badań 

 

W trakcie monitoringu ornitologicznego położono duży nacisk na jak dokładniejsze poznanie i 

spenetrowanie badanego terenu. 

Badany park to założenie podworskie pochodzące z XVII- XIX wieku, będący elementem dawnego 

majątku rodu de Virionów.   

Położony jest na południowy zachód od miejscowości Krynki, w powiecie Sokólskim. Drogą 

dojazdową do badanej powierzchni jest droga gruntowa odchodząca od ulicy Kościelnej (ryc.1). 

Od zachodu badany teren graniczy z polami uprawnymi. Od północy graniczy z mozaiką pól i łąk, a 

także z sztucznym zalewem na rzece Krynce. 

Od wschodu park w Krynkach graniczy z małymi działkami rolnymi, z których część przestała być 

użytkowana rolniczo. Część z nich leży na obszarze podmokłej doliny rzeki Krynki. Krynka 

również, częściowo wyznacza wschodnią granicę badanego terenu. Od południa park ograniczają 

pola uprawne.  

Park w Krynkach podzielony jest na cztery części o różnym charakterze. Podział w terenie 

wyraźnie wyznaczają drogi gruntowe, krzyżujące się w centrum badanego obszaru. 
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Ryc. 1 Położenie i topografia Parku Podworskiego w Krynkach 

 

W kwartale północno-zachodnim, obejmującym działkę ewidencyjną 1983, można wyraźnie 

wyróżnić  dwa siedliska. Południowa część kwartału zajmuje założenie parkowe ze zwartym 

zadrzewieniem, o obfitym podszycie (fot. 1 i 2). Składają się na nie stare drzewa, zachowujące 

jeszcze zabytkowy układ. Całą wolną przestrzeń pod nimi i między nimi zawłaszczył gęsty podszyt, 

głownie klonu (Acer sp. ) i grabu pospolitego (Carpinus betulus).  

Północ to obszar otwarty. Z wyraźnie zaznaczonym wkraczaniem drzew i krzewów, w tym klonu 

jesionolistnego. Znajdują się tu również pozostałości budynków folwarcznych (fot 4 i 5). 
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Fot. 1. Kwartał północno-zachodni, część zadrzewiona. Widoczne dojrzałe drzewa, pozostałości po założeniu parkowym 

 

 

Fot. 2. Kwartał północno-zachodni, część zadrzewiona. Widoczny gęsty podszyt składający się z klonu i grabu 
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Fot. 3. Kwartał północno-zachodni, część otwarta. Widok w kierunku północnym, widoczne pozostałości zabudowy i 

intensywne wkraczanie zadrzewień 

 

 

Fot. 4. Kwartał północno-zachodni, część otwarta. Widok w kierunku wschodnim 

 

Kwartał północno-wschodni, to aktualnie wąski pas (do 200 metrów) wzdłuż dróg gruntowych, na 

obszarze działki ewidencyjnej nr 2012. Stanowi ekoton, na skraju parku i pół uprawnych. Składają 

się na niego szpalery starych drzew, głównie lip i klonów, a także mniej lub bardziej rozwinięty 

podszyt składający się z drzew i krzewów (fot. 5 i 6).  
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Fot. 5. Granica między kwartałami północno-wschodnim i południowo-wschodnim. Widoczna struktura kwartału 

północno-wschodniego 

 

Fot. 6. Widok na kwartał północno-wschodnim. Widoczna struktura kwartału północno-wschodniego 
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Kwartał południowo-wschodni leży na działce ewidencyjnej 2010. Jest największą częścią parku. 

Jest również najbardziej różnorodny. Składa się z zadrzewień i obszaru otwartego w różnym 

stopniu zakrzaczonym. Znajduje się tu pomnikowy dąb (fot. 7) oraz kilka starych wartościowych 

drzew. Wyróżnia się tu duża liczba dzikich drzew owocowych, głownie jabłoni. Kwartał ten też 

podlega najintensywniejszemu zarastaniu przez klon jesionolistny. Co ciekawe, w centralnej części 

tego kwartału znajduje się dobrze zachowany stary sad i użytkowana pasieka. 

 

 

Fot 7. Pomnikowy dąb w kwartale południowo-wschodnim parku w Krynkach 

 

Kwartał południowo-zachodni jest najmniejszą częścią monitorowanej powierzchni. Położony jest 

na działce ewidencyjnej 2007. Składa się na niego kilka starych drzew wraz z gęstym podszytem, 

wyraźnie widoczne są tu pozostałości fundamentów, prawdopodobnie pozostałości dworu (fot. 8). 
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Przez tą część przebiega trakt prowadzący na pola. Wyraźnie widać również bliznę po wyciętym 

starym drzewie. Jak wynika ze zebranych informacji drzewo zagrażało korzystającym z drogi, w 

związku z czym zostało usunięte. 

 

 

Fot 8. Kwartał południowo-zachodni parku podworskiego w Krynkach 

 

Park w Krynkach mimo ogólnego zaniedbania zachował swój pierwotny charakter. W układzie 

obiektu widoczne są ślady dawnego założenia: aleje drzew, szpalery, pojedyncze, stare lub 

zabytkowe drzewa i krzewy. 

W szczególności dobrze zachowały się elementy liniowe, wśród których część została wchłonięta 

przez gęsty podrost (fot. 9). 
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Fot.9. Widoczny szpaler zabytkowych lip, aktualnie wchłoniętych przez młodszy drzewostan 

 

Drzewa są w rożnym stanie sanitarnym. Większość starych drzew przejawia ślady żerowania 

szkodników lub chorób grzybiczych. Dzięki czemu licznie występują tu wszelkiego rodzaju dziuple, 

wnęki lub wypróchnienia, będące atrakcyjnym miejscem lęgu ptaków. 

Również różny wiek i zróżnicowany stopień pokrycia terenu przez zadrzewienia, a także ich 

bezpośrednie graniczenie z terenami otwartymi, warunkuje potencjalnie obecność licznych 

gatunków lęgowych (obserwacja własna). 

Dodatkowym walorem badanej powierzchni dla awifauny jest występowanie licznych drzew i 

krzewów owocowych. W trakcie badań stwierdzono: głóg (Crataegu sp.), trzmielinę, dziką różę 

(Rosa canina), dzikie śliwy (Prunus sp. ), dzikie grusze (Pyrus sp. ), jabłonie (Malus sp) (fot 10.), 

bez czarny (Sambucus nigra). 
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Fot 10. Szczególnie liczne jabłonie stwierdzono w kwartale południowo wschodnim 

 

Klon jesionolistny stwierdzono na obszarach otwartych badanej powierzchni. Szczególnie 

intensywną ekspansję tego gatunku zaobserwowano w kwartale południowo-wschodnim parku (fot. 

11). Sytuacja ta ma związek z bliskością do dróg, których rowy i pobocza są szlakami inwazyjnymi 

tego gatunku(obserwacja własna). Ten kwartał parku również bezpośrednio graniczy z 

nieużytkowanym, w całości porośniętym klonem jesionolistnym terenem wzdłuż koryta rzeki Krynki 

(działka rolna 2036 i okrajek działki rolne 2037). 

 

 

Fot.11. ekspansja klonu jesionolistnego na obszary otwarte. Widoczna zwarta struktura zakrzaczeń i pozostałości 

naturalnej darni 

mailto:marcinsiuchno@wp.pl


 

TOTEMOWNIA.PL  S.C. Berenika Dąbrowska-Siuchno & Marcin Siuchno 
email: marcinsiuchno@wp.pl, Tel: (22) 845 49 51, 511 370 625, adres: Puławska 81/24, Warszawa 02-595,                                                                                                                                                                

NIP: 521 368 77 10, REGON: 360 624 724 

 

Wyniki obserwacji ornitologicznych 

 

W trakcie monitoringu stwierdzono 17 gatunków ptaków. Wszystkie podlegają ochronie 

gatunkowej.  

 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska  

1 Accipiter nisus Krogulec zwyczajny 

2 Dendrocopos major Dzięcioł duży 

3 Parus major Bogatka  

4 Phylloscopus collybita Pierwiosnek zwyczajny 

5 Certhia familiaris Pełzacz leśny  

6 Turdus philomelos Drozd śpiewak 

7 Columba palumbus Grzywacz  

8 Fringilla coelebs Zięba  

9 Troglodytes troglodytes Strzyżyk 

10 Erithacus rubecula Rudzik  

11 Hirundo rustica Jaskółka dymówka 

12 Turdus merula Kos 

13 Corvus cornix Wrona siwa 

14 Coloeus monedula Kawka 

15 Sturnus vulgaris Szpak  

16 Cyanistes caeruleus Sikora modra 

17 Sitta europaea Kowalik  

 

Jak wynika z rozmów z lokalnymi działaczami ochrony przyrody, w parku występuje również 

puszczyk zwyczajny (Strix aluco).  

Ponad to stwierdzono liczne dziuple i wypróchnienia w pniach (fot 12), z których część była 

wykorzystywana jako miejsce rozrodu w minionym (2015 rok), w sezonie lęgowym.  
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Fot.12. Dziuple i wypróchnienia w pniach drzew, w których w sezonie lęgowym 2015 roku stwierdzono ślady lęgu ptaków 
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Wnioski i ocena opiniowanych działań 

 

Stwierdzone gatunki ptaków są typowe dla zadrzewień i parków. Niemniej, lista stwierdzonych 

gatunków jest dalece niepełna. 

Monitorowany obszar może mieć duże znaczenie dla ptaków. Przemawia za tym różnorodność 

siedlisk, obecność starych dziuplastych drzew i niska penetracja terenu przez ludzi. Park może być 

ważnym przystankiem dla ptaków migrujących. A także zimową ostoją dla ptaków krajobrazu 

rolniczego. Dlatego wszelkie działanie zmierzające do jego ochrony przyniosą korzyść awifaunie. 

Usuwanie gatunków obcych dla poprawy stanu siedlisk jest zabiegiem przyjętym i często 

stosowanym. W przypadku ptaków, wpływ gatunków roślin obcych najczęściej związany jest z 

utratą miejsc lęgu i żerowisk. Zarówno w wyniku wypierania gatunków będących pożywieniem 

ptaków, jak i głębokim zmianom w strukturze roślinności, utrudniającym lub uniemożliwiającym 

lęgi. 

Jednocześnie, w wypadku drzewiastych roślin obcego pochodzenia, które mogą stanowić miejsce 

lęgu, źródło pożywienia lub pod innym względem być ważne dla ptaków, problem powinien zostać 

rozpatrzony głębiej, z uwzględnieniem korzyści płynących dla awifauny z obecności gatunków 

obcych. 

W trakcie opisywanego monitoringu, autor skupił się na wpływie usunięcia z obszaru parku w 

Krynkach gatunku obcego – klonu jesionolistnego na awifaunę.  

W trakcie monitoringu nie stwierdzono obecności drzewiastych form klonu jesionolistnego. Za to 

tworzy tu gęste zakrzewienia, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Krynki. Liczne są 

również luźne pojedyncze młode osobniki rozrzucone na terenie całego parku, przy czym 

najliczniej notowano je na obszarach otwartych kwartału południowo-wschodniego.  

Tu też w związku z najintensywniejszą ekspansją tego gatunku dochodzi stopniowo do zarastania 

tego otwartego siedliska. Ze startą dla gatunków ekstensywnego krajobrazu rolniczego, 

związanych ze strefami ekotonu w badanym parku.  

Usunięcie po sezonie lęgowym osobników klonu jesionolistnego nie będzie miało negatywnego 

wpływu na ptaki. Nie stwierdzono lęgów, ani innego rodzaju wykorzystywania tego gatunku przez 

ptaki. Niewielka liczba obserwowanych osobników była na tyle dojrzała aby wydać nasiona. Te 

mogą stanowić pokarm ptaków zimą (obserwacja własna), jednak gatunki rodzime w najbliższej 

okolicy z powodzeniem rekompensują tę niewielką stratę w zimowej bazie pokarmowej. 
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Podsumowanie 

 

Podsumowując, park podworski w Krynkach ma duże znaczenie dla różnorodności lokalnej 

awifauny. Może też być ważnym miejscem lęgu licznych gatunków, w tym gatunków rzadkich lub 

ginących. 

Proponowane usunięcie z obszaru parku w Krynkach klonu jesionolistnego będzie działaniem 

sprzyjającym ptakom. W szczególności pozwoli na zachowanie otwartych przestrzeni trawiastych 

w południowo-wschodnim kwartale parku, siedliska cennego dla ptaków ekstensywnego 

krajobrazu rolniczego.  

Usunięcie klonu jesionolistnego powinno nastąpić po sezonie lęgowym. Czas prac powinien zostać 

ograniczony do minimum, tak aby maksymalnie ograniczyć wpływ prac na ptaki. W dalszej 

perspektywie należy rozważyć koszenie otwartych przestrzeni w parku, tak aby zabezpieczyć je 

przed zarastaniem.  

Działania czynne eliminujące klon jesionolistny na terenie parku w Krynkach należałoby połączyć z 

działaniami w obrębie sąsiadujących z parkiem działek rolniczych, jak i poboczy dróg, tak aby 

zmniejszyć presję tego gatunku na park. 

Z obserwacji wynika, iż lokalnym źródłem klonu jesionolistnego jest teren byłego PGRu znajdujący 

się na południe od badanej powierzchni. 
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