


Tworzenie ogrodów przyjaznych dzikim zwierzętom



http://farm3.static.flickr.com

Fauna towarzysząca człowiekowi

Dlaczego dzikie zwierzęta mieszkają blisko
siedzib ludzkich?

zachowane płaty naturalnego siedliska

lub

miejski krajobraz przypomina siedlisko 
pierwotne

 łatwo dostępny, wysokokaloryczny 
pokarm

 mniejsza presja drapieżników

 brak możliwości migracji



Fauna towarzysząca człowiekowi

Synantropizacja – ciążenie do człowieka 

Synurbizacja – ciążenie do miast 

http://www.story.pl/fotka/29/29308_l/Bocian+bia%C5%82y..jpghttp://www.salamandra.sylaba.pl/przyrodapoznania/zasoby
/foto/srodm-11.jpg

http://www.salamandra.sylaba.pl/przyrodapoznania/zasoby


Fauna miejska

                    Sokół wędrowny (Falco peregrinus)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falco_peregrinus_nest_USFWS.jpg

www.mlahanas.de/Cyprus/Fauna/image/FalcoPeregrinus.jpg



Fauna miejska

                    Sokół wędrowny (Falco peregrinus)

http://www.epinvitational.com/2007winners/images/Wildlife_150005106_3.jpg



Fauna miejska

                    Jerzyk (Apus apus)

http://www.commonswift.org/images/Apus%20apus%2003.jpg



Ochrona jerzyka w miastach

http://www.otop.org.pl/upload/30/00/00/09/26/jerzyk5paulina_skoczylas.jpg http://www.ekoportal.pl

http://bocian.org.pl http://www.biodiversityexplorer.org



Fauna miejska

Gołąb skalny, odmiana miejska (Columba livia forma domestica)

l

http://digart.img.digart.p

http://fotogalerie.pl



Fauna miejska

Sowa płomykówka (Tyto alba)

l

http://photoramas.files.wordpress.com/2008/05/chickens-species-tyto-alba-15.jpg

http://www.english-country-garden.com/a/i/birds/barn-owl-1.jpg



Fauna miejska

                   Sowy

http://www.fotoplatforma.pl/foto_galeria/5592_Kopia%20POJDZKA_TB6.jpg

http://www.birdwatching.pl/uploads/gallery/1300/n8mXGmHCTZKzbXDmGe6b7kzE
eAiBkMfkUfKuSo6o.jpg

Pójdźka (Athene noctua)



Fauna miejska

                   Sowy

http://users.telenet.be/omgevingsboekieper/vogels/Bosuil_Strix-aluco-th.jpg
http://ibc.lynxeds.com/files/pictures/Tawny%20Owl.jpg

Puszczyk zwyczajny (Strix aluco)



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

                    Krukowate

http://lebioda.files.wordpress.com/2009/11/sroka.jpg

fot. J. Badełek



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

                    Sójka (Garrulus glandarius) 

http://www.ulicafotograficzna.pl/foto3/5556_b.jpg

http://www.willamette.edu/cla/classics/Jay.jpg



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

               

http://www.dura.netstrefa.pl

Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

               

http://przyroda.osiedle.net.pl

Gil (Pyrrhula pyrrhula)



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

               

http://swi.fishing.pl

Szczygieł (Carduelis carduelis)



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

               

http://joankaa.digart.pl/digarty/

Dzwoniec (Carduelis chloris) 



Potencjalni mieszkańcy 
ogrodów

               Sikory

Bogatka (Parus major)

Modraszka (Parus caeruleus)

fot. J. Badełek



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

              

Szpak (Sturnus vulgaris)

http://chwastowisko.files.wordpress.com/2008/06/bielany4.jpg

Kos (Turdus merula)



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

              

Kwiczoł (Turdus pilaris)

Drozd śpiewak (Turdus philomelos)



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

              Pokrzewki

http://pbc.codehog.co.uk

Piegża (Sylvia curruca)

http://www.kpss.si/image/179.jpg

Kapturka (Sylvia atricapilla)



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

              Muchołówki

Rudzik (Erithacus rubecula)

http://wojciech.grzanka.pl/wp-content/uploads/2009/10/rudzik-1.jpg

fot. M. Perzyna



Potencjalni mieszkańcy 
ogrodów

                   Wróble

Wróbel (Passer domesticus)

http://img.national-geographic.pl/images/0911/pics/mazurek_3a6ac9aeb1.jpg

 Mazurek (Passer montanus)

fot. J. Niewolewska



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

Mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus)

http://www.birdholidays.co.uk



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

Mroczek późny (Eptesicus serotinus)

http://www.wi.wroc.pl/html/inwestycje/pliki/02090/20090724/13.jpg



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

Jeż europejski (Erinaceus europaeus)

http://www.lp.gov.pl/Members/Anka/jez-europejski.jpg/image

http://www.contemporaryartsociety.org



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

Wiewiórka europejska

[fot. J. Badełek]



Potencjalni goście ogrodów

Kuna domowa (Martes foina)

http://x.garnek.pl/ga4918/c0aa030908cb5da5490293a3/kuna_domowa.jpg



Potencjalni goście ogrodów

Mysz polna

Mysz leśna (Apodemus flavicollis)

Mysz polna (Apodemus agrarius)



Potencjalni goście
ogrodów

Lis (Vulpes vulpes)

http://www.alaska-in-pictures.com/data/media/1/autumn-fox_3734.jpg

http://blogs.crikey.com.au/firstblog/files/2008/10/red-fox-013-poster.jpg



Potencjalni mieszkańcy 
ogrodów

Motyle

fot. J. Niewolewska

Rusałka pawik (Inachis io)

Rusałka pokrzywnik (Aglais urticae)



Potencjalni mieszkańcy 
ogrodów

Motyle

Rusałka kratkowiec (Araschnia levana)

http://www.tbop.org.pl/fotonotes/zdjecia08/kratkowiec0508.jpg

http://digart.img.digart.pl/data/img/vol3/54/6/download/1125772.jpg



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

Motyle

Rusałka admirał (Vanessa atalanta)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rusa%C5%82ka_admira%C5%82



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

Motyle

fot. J. Badełek

Modraszek Sp.

http://farm4.static.flickr.com/3392/3512552037_b21c985f84.jpg?v=0



Potencjalni mieszkańcy 
ogrodów

Motyle

Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)

http://pdubois.free.fr/insectes/images/lepido/LycaenaDispar.jpg

http://zoology.fns.uniba.sk



Potencjalni mieszkańcy 
ogrodów

Motyle

http://chwastowisko.files.wordpress.com/2008/07/listkowiec_cytrynek1.jpg

Latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni)

Bielinek kapustnik (Pieris brassicae)



Potencjalni mieszkańcy 
ogrodów

Motyle

http://www.fotoplatforma.pl/foto_galeria/2944__DSCN0160q.jpg

http://plfoto.com/zdjecia_new2/1700778.jpg

Paź królowej (Papilio machaon)



Potencjalni mieszkańcy ogrodów

Motyle

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Maniola-jurtina

Przestrojnik jurtina (Maniola jurtina)http://fotoforum.gazeta.pl/photo/9/ng/dd/adca/qUbKt8F9BOiavrybyX.jpg

Przestrojnik trawnik (Aphantopus hyperantus)



Potencjalni mieszkańcy 
ogrodów

Motyle

http://lh6.ggpht.com

Strzępotek ruczajnik (Coenonympha pamphilus)

Mieniak strużnik (Apatura ilia)

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/14657.jpg



Potencjalni mieszkańcy 
ogrodów

Trzmiele

Trzmiel ziemny (Bombus terrestris)

http://www.tassotapiaries.com/images/Bombus_terrestris.jpg

www.rutkies.de/hummel/Bombus%2520pascuorum%2520

Trzmiel rudy (Bombus pascuorum)



Potencjalni mieszkańcy 
ogrodów

Trzmiele

Trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius)

http://static.panoramio.com/photos/original/24753533.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Bombus_
hypnorum_male_-_side_%28aka%29.jpg Trzmiel parkowy (Bombus hypnorum)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Bombus


Powody organizowania dla dzikich zwierząt dodatkowej 
przestrzeni

• Spadek różnorodności biologicznej

• Ograniczanie przestrzeni życiowej zwierząt poprzez rozwój cywilizacji

• Uproszczona struktura potencjalnych siedlisk dzikich zwierząt (m.in. moda na 
nowoczesne ogrody) 

• Inwazja gatunków obcych



Spadek różnorodności biologicznej

Żródło: EEA 2010. Środowisko Europy – Stan i Prognozy. Synteza. 
Europejska AgencjaŚrodowiska. Kopenhaga



Spadek różnorodności biologicznej

Źródło: The European Environment. Assessment of 
Global Megatrends. EEA 2010. Copenhagen



Spadek różnorodności biologicznej

Źródło: The European Environment. Biodiversity.
 EEA 2010. Copenhagen



Źródło: artykuł Nowy York;
National Geographic Polska nr 09 (120)
Zdjęcia - Robert Clark

Ograniczanie przestrzeni życiowej zwierząt poprzez rozwój 
cywilizacji



Ograniczanie przestrzeni życiowej zwierząt poprzez rozwój 
cywilizacji

Źródło: EEA 2010. Środowisko
Europy – Stan i Prognozy.
Synteza.
Europejska AgencjaŚrodowiska.
Kopenhaga



Uproszczona struktura potencjalnych siedlisk dzikich zwierząt

http://www.florbud.pl/galeria.php

http://www.wymarzonyogrod.pl/1299_3566.htm



Uproszczona struktura potencjalnych siedlisk dzikich zwierząt

• nadmierne koszenie

• usuwanie ściółki

• ekspansja gatunków 
obcych

http://www.kosiarkiwrzecionowe.pl/142r-Jak-cz-sto-kosi-trawnik.html

http://gardenmesa.com/eng/index.php?show=company



Ogrody

www.studio-projekt.net/files/ogrod-w-stylu-francuskim.jpg

http://szulima.wordpress.com/2008/02/12/villandry-green

• styl francuski



Ogrody

• styl angielski

http://chicagobotanicgardengallery.blox.pl

http://ogrody.gazetadom.pl/ogrody/51,72016,6733195.html?i=0



Ogrody

• styl nowoczesny

http://bi.gazeta.pl/im/9/4530/z4530389X.jpg http://bi.gazeta.pl/im/2/4527/z4527052X.jpg



Ogrody

• styl japoński
(Ogród Zen)

ttp://pl.wikipedia.org

http://www.nationalgeographic.com/healthyliving/gallery/japan/photo10.html



Ogrody

• styl japoński

http://www.domowyogrod.com/img/ogrod_japonski_3.jpg



Ogrody

• dzisiejsze ogrody przydomowe

Fot. Fundacja Nasza Ziemia

Fot. Fundacja Nasza Ziemia



Inwazja gatunków obcych

http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/3280/377896.html

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reynoutria_sachalinensis_1_beentree.jpg



Ogród- ostoja zwierząt
• Polskie gatunki drzew i krzewów owocowych
  Zwiększenie bazy pokarmowej dla ptaków
  Pomoc ptakom w przetrwaniu zimy 

http://fotoanne.blox.pl/



Rośliny pokarmowe dla ptaków
Drzewa i krzewy: jarząb pospolity, dzika róża, głóg , bez czarny, dereń 
jadalny, jabłoń dzika, grusza pospolita, kruszyna pospolita, ligustr pospolity, 
rokitnik zwyczajny, tarnina, śliwa lubaszka, malina, jeżyna, berberys 
pospolity, irga zwyczajna

Trawy i rośliny zielne: babka zwyczajna, babka lancetowata, bylica 
pospolita, chaber bławatek, drakiew gołębia, drakiew lśniąca, dziewanny, 
dziurawiec zwyczajny, gwiazdnica średnia, kąkol polny, komosy, krwawnik 
pospolity, mniszek lekarski, niezapominajki, osty, łopian, ostrożeń, proso 
jednostronne, rdest ptasi, szczawie, ślaz, zygmarek, świerzbnica polna, 
świerzbnica leśna, tasznik pospolity, wiesiołek.

Spośród gatunków obcych 
wartościowe dla ptaków są m.in.: 
ognik, śnieguliczka biała, wiśnia 
syberyjska, aronia, berberys

http://przyroda1.blog.onet.pl/1,AR3_2006-10_2006-10-01_2006-10-31,index.html



Ogród- ostoja zwierząt

• Ogródki kwietne z roślinami 
pokarmowymi dla motyli i trzmieli



Rośliny pokarmowe dla owadów
gatunki polne: lucerna, komonica, łubin, facelia, koniczyna, gorczyca

dzikie gatunki drzew i krzewów; (gatunki rodzime): wierzby - głównie iwa, biała, 
klon zwyczajny, polny, lipy, głogi, wiciokrzewy, żarnowce, dzikie róże, maliny, jeżyny, 
grusze polne.

gatunki obce: śnieguliczka, karagana syberyjska, berberys - odmiana "thunbergia", 
żylistek, indygowiec, jaśminowiec.

rośliny zielne (byliny lub jednoroczne): tojady, żywokost, naparstnice, chabry, 
jasnoty, farbownik lekarski, wierzbówka, szałwie, jasieniec piaskowy, bukwica, 
miodunki, dąbrówka rozłogowa, żmijowiec lekarski, lnica pospolita, krwiściąg lekarski

ponadto motyle żywią się chętnie nektarem następujących roślin: gorczyca 
polna, kapusta , nasturcja, rośliny krzyżowe, rzodkiew świrzepa, chmiel zwyczajny 
pokrzywa zwyczajna 

http://www.krolestwoterabith.pun.pl/gallery.php?pid=17



Ogród- ostoja zwierząt

• Źródło wody dla ptaków- kamienie źródlane

http://www.ostrowiecnr1.pl



Ogród- ostoja zwierząt

• Gęste zakrzaczenia- kryjówki dla ptaków i drobnych ssaków

http://www.empireofdream.com



Ogród- ostoja zwierząt

• Zbiorniki wodne – siedlisko życia i rozmnażania 
dla płazów

http://ogrody.gazetadom.pl/ogrody/5,72016,2590800.html?i=1 http://www.krosno.lasy.gov.pl/web/chojnow/63

http://www.aquaworld-crete.com/rep1.html



Ogród- ostoja zwierząt

• Kompostownik- naturalny nawóz

http://pl.wikibooks.org



Zalecane zabiegi 

• mniejsza częstotliwość koszenia

• technika koszenia: od środka ogrodu na zewnątrz

• pozostawianie części ściółki niezagrabionej

• zakładanie łąki kwietnej na nasłonecznionej i osłoniętej od wiatru przestrzeni

• umożliwienie drobnym ssakom i płazom migracji między ogrodami

http://www.otop.org.pl



Korzyści z tworzenia ogrodów przyjaznych zwierzętom 
Efekty ekologiczne:

•wzrost bioróżnorodności

• zapewnienie dobrej jakości bazy pokarmowej
dla ptaków zimujących w Polsce

• ochrona zagrożonych gatunków

Modraszek telejus (Phengaris teleius) Modraszek nausitous (Phengaris nausithous)



Program Edukacji na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju

 „Ogród- ostoja zwierząt” edycja 2010/2011

http://cyberbirding.uib.no



Partnerzy

Fundacja Nasza Ziemia - koordynator 
Programu

Boeing Company – partner Programu

Urząd Dzielnicy Ursynów – patron 
Programu

Szkoły Podstawowe i gimnazja- główny 
odbiorca Programu

Partnerzy

Fundacja Nasza Ziemia - koordynator 
Programu

Boeing Company – partner Programu

Wybrane Przedszkola, Biblioteki, 
Domy Kultury i inne placówki 
oświatowe

Szkoły Podstawowe i Gimnazja- główny 
odbiorca Programu



Misja Programu

Wykształcenie mieszkańców świadomych wpływu 
naszej cywilizacji na zasoby naturalne Ziemi i 

rozumiejących potrzebę ich ochrony

http://www.woottonwebdevclass.com



Cele Programu
• edukacja ekologiczna i przyrodnicza młodzieży szkolnej

• szerzenie idei zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży
 i lokalnej społeczności

• stworzenie przy placówkach oświatowych przestrzeni 
dogodnej do realizacji zajęć terenowych

• ochrona różnorodności biologicznej



• Program ogólnopolski

• Skierowany do 1000 placówek
oświatowych

• Pakiet edukacyjny
- publikacja: konspekty zajęć lekcyjnych
- karty pracy
- teczki programowe dla uczniów i nauczycieli
- saszetki z nasionami polskich kwiatów



Pozostałe komponenty Programu
• Szkolenia dla nauczycieli w trzech największych miastach w Polsce

• Konferencje prasowe i promocja Programu w mediach

• Otwarte spotkania w „Ogrodzie – ostoi zwierząt” na Ursynowie

• Strona internetowa Programu

• Inwentaryzacja zwierząt w wybranym kwietniku
 utworzonym w ramach Programu



Z kim współpracujemy?

• Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności
• dr Łukasz Łuczaj, Uniwersytet Warszawski

http://www.luczaj.com/polskal.htm http://www.luczaj.com/polskal.htm



Pakiet edukacyjny
Spis treści:

• Konspekty lekcji:
- Rozwój zrównoważony
- Globalne zmiany klimatyczne
- Segregacja odpadów
- Kompost i bioodpady
- Ochrona i oszczędzanie wody
- Oszczędzanie energii
- Ochrona przyrody
- Ptaki i ssaki
- Płazy i gady

• Konspekty zajęć terenowych:
-Wiosna
- Lato
- Jesień
- Zima

• Konspekty zajęć dla świetlicy 
szkolnej:
- Piknik w ogrodzie
- Plener w ogrodzie

• Zakładanie przyszkolnych 
ogródków kwietnych - instrukcja



Przykładowy materiał pomocniczy dla nauczyciela



Przykładowe karty pracy dla ucznia szkoły podstawowej



Przykładowe karty pracy dla ucznia gimnazjum



Warunki uczestnictwa w Programie

• rejestracja na stronie internetowej www.ogrodostojazwierzat.pl

• realizacja minimum trzech konspektów zajęć z pakietu edukacyjnego

• założenie przy placówce ogródka kwietnego

• realizacja minimum jednego wydarzenia dla lokalnej 
społeczności, które będzie promować idee zrównoważonego rozwoju 
oraz potrzebę ochrony środowiska naturalnego

http://www.ogrodynaturalne.pl/rosliny.php?m=42

http://www.ogrodostojazwierzat.pl/
http://www.ogrodostojazwierzat.pl/


Ogródki kwietne

• saszetka z nasionami polskich 
kwiatów na dobry początek wielkiego 
przedsięwzięcia!

• udział uczniów w tworzeniu i 
pielęgnacji ogródków

• dokumentacja fotograficzna
ogródków i przesłanie fotorelacji 
(zdjęcia z podpisami) do
koordynatora 

• wsparcie i opieka merytoryczna 
Fundacji Nasza Ziemia



Wydarzenie dla lokalnej społeczności

• temat: rozwój zrównoważony, 
ochrona środowiska, ochrona 
przyrody

• forma dowolna

• przykłady: wystawa w urzędzie 
gminy, urzędzie miejskim, domu 
kultury, bibliotece; przedstawienie 
dla rodziców; przeprowadzenie 
lekcji, pokazu dla innej szkoły

• nadesłanie fotorelacji z 
wydarzenia do Fundacji Nasza 
Ziemia



Prezentacja będzie dostępna na stronach 
internetowych:

 www.ogrodostojazwierzat.pl

 http://www.naszaziemia.pl/programy/ogrod-
ostoja-zwierzat/dzialania-3/ 





autor prezentacji i koordynator Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego:
Justyna Niewolewska- Fundacja Nasza Ziemia
justyna.niewolewska@naszaziemia.pl
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