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Warszawa jest miastem pełnym zieleni. Zieleń to jeden ze skarbów stolicy, z którym na codzień obcujemy, 
ale o nim nie myślimy, nie znamy go, nie zawsze doceniamy. Niewiele wiemy o różnorodności biologicznej 
naszego miasta, nie znamy jego dzikiej strony. Niniejsza publikacja ma za zadanie dostarczyć czytelnikowi 
informacji o tym co w miejskich parkach zielone i jednocześnie dzikie. To kilka słów o warszawskiej faunie 
i florze, próba uzmysłowienia odbiorcy, jak ważna jest potrzeba pielęgnowania wartości przyrodniczych 
zieleni miejskiej. Cieszy, że możemy jako Zarząd Zieleni brać czynny udział w poznawaniu, ochronie 
i rozwoju dzikiej strony miasta. Zachęcamy do korzystania z niniejszego poradnika. Być może będzie on 
inspiracją żeby odkryć warszawską zieleń na nowo. Zwróćcie uwagę na zielone ramki. To przykłady naszych 
działań pokazujące celowość stosowania zaprezentowanych tu rozwiązań.

Marek Piwowarski,  
Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Od niedawna nabiera znaczenia, m.in. w aktywności społecznej, potrzeba ochrony wartości przyrodniczych 
zieleni miejskiej. Obecność dzikiego życia w parkach jest coraz bardziej doceniana. Ta publikacja ma być 
wsparciem dla działań w tym kierunku. Jest ona bardzo skrótowym przekazem wiedzy służącej sprzyjaniu 
przyrodzie w parkach – autorskim przesłaniem przyrodnika-ekologa, a nie obowiązującą instrukcją. 
Dziękuję Zarządowi Zieleni m. st. Warszawy za wydanie tej publikacji, ceniąc to jako wyraz otwarcia 
(zapewne krytycznego) na jej treść oraz jako intencję sprzyjania przyrodzie warszawskich parków. 

Maciej Luniak 
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wegetacji znacznej części roślinności. Natomiast 

dla zwierząt łagodniejsze zimy są na ogół 

korzystne, m.in. przez łatwiejszy dostęp do 

pożywienia, co pozwala niektórym ptakom 

pozostawać na zimę;

 t sztuczne oświetlenie zmienia cykl aktywności 

dobowej zwierząt, a „nocne” owady krążące 

wokół lamp giną z wycieńczenia lub porażenia 

termicznego. 

Przemożny wpływ urbanizacji powoduje znaczną 

odmienność składu gatunkowego i sposobu 

egzystencji flory i fauny w zieleni miejskiej, 

w porównaniu do przyrody ożywionej środowisk 

niezurbanizowanych.

Obok życia „dzikiego” znaczny udział 

w ekosystemach zieleni miejskiej ma „życie 

uprawiane” (lub „hodowane”) – rośliny 

i zwierzęta wprowadzone przez człowieka, 

dla których warunkiem egzystencji jest jego 

trwała pomoc. Te „uprawy” i „hodowle” nie 

są częścią przyrody i nie tworzą naturalnej 

różnorodności biologicznej danego terenu. 

Jednak one uczestniczą w strukturze i funkcjach 

lokalnego ekosystemu – przepływie materii/

energii. Rośliny „uprawiane” są w ekosystemie 

producentami materii organicznej, czynnikiem 

natleniającym i siedliskiem fauny, a sztucznie 

wprowadzone i utrzymywane zwierzęta – 

konsumentami innych organizmów. Taką 

„uprawą” w parku są np. rabaty kwiatowe, 

Dzikie życie w parku to bytujące tu grzyby, rośliny i zwierzęta

Przyroda ożywiona – dzikie życie
Termin „dzikie życie, przyjmujący się ostatnio 

w znaczeniu przyrodniczym za angielskim „wildlife”, 

to w uproszczeniu przyroda ożywiona. Obok 

niej naturalnym środowiskiem naszego bytu jest 

też przyroda nieożywiona – powietrze, warunki 

geologiczne, hydrologiczne, nasłonecznienie,  

klimat i in. Przyrodę ożywioną tworzą trzy wielkie 

grupy (termin biologiczny – „królestwa”) organizmów 

wielokomórkowych: grzyby (z zaliczanymi do nich 

porostami i mikrogrzybami, m.in. pleśniami), rośliny 

i zwierzęta. Świat różnorodnych „mikrobów” też jest 

częścią przyrody ożywionej, ale w uproszczonym 

kontekście zieleni miejskiej – można go traktować 

raczej jako środowisko dzikiego życia. W popularnym 

ujęciu za dzikie życie, jako część przyrody danego 

terenu, uznajemy więc grzyby, rośliny i zwierzęta, 

trwale bytujące (lub zdolne bytować) bez celowej 

pomocy człowieka. 

W mieście dzikie życie jest najbogatsze na terenach 

zieleni, ale i tam pozostaje ono pod silnym 

i różnorodnym wpływem człowieka – urbanizacji. 

Składają się na to głównie: 

 t miejskie otoczenie oddzielające od 

pozamiejskich ostoi, także rozczłonkowanie 

terenów zieleni – jej „wyspy” oddzielone zabudową 

i trasami komunikacyjnymi.  

To utrudnia osiedlanie się i przemieszczanie 

zwierząt, także rozsiewanie się roślin i grzybów; 

 t sztucznie stworzone siedliska (np. trawniki, 

rabaty kwiatowe, zabudowa, drogi itp.), w których 

warunki bytowania dzikiego życia są odmienne  

(na ogół trudniejsze) niż w siedliskach naturalnych;

 t liczna obecność ludzi i ich bezpośrednie 

oddziaływania (np. zabiegi ogrodnicze, 

wydeptywanie, karmienie i płoszenie zwierząt).  

To eliminuje szereg gatunków roślin i zwierząt, ale 

niektóre pomyślnie dostosowują się do egzystencji 

„przy człowieku”;

 t skażenia (m.in. zasolenie)  i zanieczyszczenia  

(m.in. zapylenie) atmosfery, wód i gleby 

w parkach są zwykle mniejsze niż w miejskim 

otoczeniu, ale tu też powodują ograniczenia  

dla dzikiego życia;

 t specyficzny klimat miasta jako „wyspy 

ciepła”. Jej przesuszenie pogorsza warunki 
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całkowicie zależne od posadzenia i pielęgnacji 

ogrodniczej. Przykładem hodowanych zwierząt 

są parkowe pawie, pozbawione zdolności do 

lotu ptactwo wodne (np. łabędzie), hodowane 

ryby w stawie. Natomiast nawet egzotyczne 

drzewo posadzone jako „uprawa” stopniowo 

wchodzi w strukturę i funkcje lokalnej przyrody. 

Podobnie nowo założony trawnik – całkowicie 

ukształtowany przez człowieka, jeśli z czasem 

zasiedlą go dzikie rośliny – też coraz bardziej 

staje się częścią przyrody. Ale już parkowe 

wiewiórki czy kaczki, mimo że korzystają 

z dokarmiania – są „dzikie”, bo „samodzielnie” 

osiedliły się tu i mogłyby żyć bez pomocy 

ludzi, chociaż znacznie mniej licznie. Oba te 

rodzaje żywych składników ekosystemu – dziki 

i uprawiany/hodowany, w warunkach zieleni 

miejskiej płynnie mieszają się i łączy  

je wielostronna zależność współbytowania.  

Np. uprawy ogrodnicze są pożywieniem (tkanki 

roślinne, nektar kwiatów) i siedliskiem dla 

licznych bezkręgowców (głównie owadów), 

którymi z kolei żywią się dzikie ptaki, 

przyczyniając się w ten sposób do ochrony 

„upraw”. To „uprawiane” i „hodowane” 

życie jest też ważną i niezbędną częścią 

estetyki parku i jego podstawowej funkcji – 

rekreacyjnej ewentualnie też historycznej.

Uprawiana zieleń jest istotnym tworzywem parku, ważnym dla jego funkcji rekreacyjnej, a często też historycznej

Co żyje dziko w parkach?
Niedawne kompleksowe badania przyrody dwóch 

dużych śródmiejskich parków w Warszawie – 

Parku Skaryszewskiego i Pola Mokotowskiego, 

dały obraz ich dzikiego życia. W pierwszym 

z nich stwierdzono około tysiąca gatunków 

grzybów, roślin i zwierząt. Jest to liczba bardzo 

niepełna w stosunku do rzeczywistości, ze 

względu na ograniczony czas i zakres badań. 

Również  w parku Pole Mokotowskie wykazano 

kilkaset gatunków. Na różnorodność dzikiego 

życia Parku Skaryszewskiego złożyły się m.in.: 

 t grzyby wielkoowocnikowe – ponad 130 

gatunków, mikrogrzyby glebowe – znacznie ponad 

77, porosty (zaliczane do grzybów) – 45 gatunków;

 t flora lądowa – 26 gatunków mchów, 

94 gatunki dzikich roślin zielnych oraz około 160 

gatunków/odmian posadzonych drzew i krzewów; 

 t  życie parkowych wód to co najmniej  

40 gatunków lub większych ich grup (taksonów) 

roślin naczyniowych i glonów oraz co najmniej 

75 gatunków i większych taksonów zwierząt 

bezkręgowych – m.in. 15 gatunków ślimaków oraz 

po 6 gatunków małży i pijawek;

 t fauna glebowa: spośród licznych jej grup 

badano tylko trzy. Roztoczy wykazano ponad 

20 gatunków o łącznej liczebności w różnych 

środowiskach 13-45 tys. osobników/m2, 

skoczogonków – 31 (11-28 tys./m2) i dżdżownic – 

5 (średnio ok. 150 osobników/m2);

 t bezkręgowce lądowe, które badano w bardzo 

niepełnym zakresie. Stwierdzono: ślimaków –  

15 gatunków, pająków – 43, ważek – 23, biedronek 

– 26, motyli dziennych – 24, mrówek – 11, trzmieli 

i trzmielców – 7,  dzikich pszczół – prawdopodobnie 

kilkadziesiąt gatunków; 

 t zwierzęta kręgowe: ryby – 12-16 gatunków, 

płazy – 4, gady – 1 gatunek, ptaki – 54 regularnie 

występujących gatunków (w tym lęgowych –  

37 o łącznej liczebności ok. 300 par), ssaki –  

ok. 20 gatunków, w tym  co najmniej 5 gatunków 

nietoperzy. 

Duża część bogatego dzikiego życia bytującego 

w parku jest dla nas praktycznie niewidoczna, 

szczególnie to, co żyje w glebie, wodach, 

wewnątrz struktur roślinnych (w drewnie, 
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w liściach). Trudno też zauważyć większość 

drobnych zwierząt (np. ślimaki, owady, pajęczaki) 

bytujących na ziemi i roślinach, a także ssaki 

o skrytej i nocnej aktywności. Najbardziej 

zauważalne w żywej przyrodzie parku są 

drzewa, wiewiórki i ptaki, także rośliny zielne – 

szczególnie gdy kwitną. 

Liczba ponad tysiąca gatunków stwierdzonych 

w Parku Skaryszewskim, to co najmniej 

dziesiąta część bogactwa gatunkowego dzikiego 

życia całej Warszawy. Ten przykład wskazuje  

na znaczenie zieleni miejskiej (tu bogatego 

w zieleń śródmiejskiego parku) dla 

różnorodności biologicznej miasta. Wartość 

ta jest tym większa, że wśród grzybów i fauny 

Parku stwierdzono szereg gatunków rzadkich 

m.in. wymienionych na krajowych, a nawet 

europejskich Czerwonych Listach.

Zagrożeniem dla wartości przyrodniczej miasta bywają kompleksowe renowacje parków, 

jeśli ignorują ich dzikie życie, m.in. przez drastyczną wycinkę starych drzew.  Przykładem 

są trzy warszawskie parki, w których zrobiono inwentaryzacje ornitologiczne przed i po 

przeprowadzeniu takich rewitalizacji. Badania te, powtarzane też po kilku i kilkunastu 

latach, wykazały trwały spadek zarówno różnorodności gatunkowej jak też liczebności 

awifauny lęgowej – od 1/3 do połowy poprzedniego stanu obu tych parametrów. Ptaki,  

ze względu na ich pozycję w ekosystemie oraz zróżnicowanie gatunków reprezentujących 

szeroką skalę uwarunkowań siedliskowych, są uznanym wskaźnikiem ogólnej wartości 

przyrodniczej środowisk zieleni miejskiej. Oznacza to więc, że przy kompleksowej renowacji 

parków (także w gospodarowaniu nimi) powinno być uwzględniane zachowanie/wzbogacenie 

ich wartości jako ostoi różnorodności biologicznej miasta.

Od niewidocznej, podziemnej  fauny parku zależy żyzność 
gleby

Naziemną i naroślinną faunę parku w znacznej większości 
tworzą trudno zauważalne bezkręgowce – tu ślimak 
winniczek

Jeż – pospolity, ale skryty mieszkaniec parków Dzięcioł duży
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Dlaczego sprzyjać dzikiemu życiu
Argument humanitarno-prawny

Jest nim potrzeba przeciwdziałania kryzysowi 

różnorodności biologicznej, jako globalnemu 

wyzwaniu współczesnej cywilizacji. To jest 

ogólnoludzkie (indywidualne i społeczne) 

zobowiązanie etyczne wobec przyrody  

– naszego partnera na Ziemi, także wobec przyszłych 

pokoleń. Jego respektowanie nakazują akty prawne 

– lokalne, państwowe, międzynarodowe.

Argument ekologiczny

Zachowanie bogactwa przyrody (w tym żywej – 

dzikiego życia) jest globalnym wymogiem 

pomyślności naszego bytu, a w skali lokalnej – 

koniecznością praktycznej dbałości o jakość 

środowiska w naszym otoczeniu. Bogatsza i bardziej 

wartościowa przyrodniczo (m.in. stare zadrzewienia) 

zieleń miejska lepiej spełnia tę rolę. Poprawia 

(bardzo negatywny!) bilans tlenowy i CO2 w mieście 

oraz jego lokalny klimat, wiąże skażenia chemiczne 

i zapylenie (bardzo aktualny problem), ogranicza 

hałas. Przyroda ożywiona, szczególnie drzewa  

i ptaki, kształtuje krajobraz naszego otoczenia –  

im bogatsza tym lepiej się w nim czujemy.

Argument społeczny

W społeczeństwach o zaawansowanym 

standardzie bytowym  wzrasta zapotrzebowanie 

na rekreację w przyjaznym kontakcie z przyrodą 

- obserwuje się to również w naszym kraju. 

Coraz powszechniejsze jest też zaangażowanie 

społeczne mieszkańców miasta w ochronę jego 

przyrody. Coraz więcej społecznej akceptacji 

znajduje trawnik „łąka” z motylami i trzmielami, 

w porównaniu z wystrzyżonym „dywanem”, 

a także oszczędzony przed wycinką dziuplasty 

dąb w porównaniu z rzędem świeżo posadzonych 

japońskich wiśni, które nigdy nie osiągną jego 

pomnikowej wspaniałości.

Argument ekonomiczny

Park przyjazny przyrodzie (dzikiemu życiu) jest 

tańszy w urządzeniu i utrzymaniu. Im więcej 

interwencji sprzeciwiających się strukturom 

i procesom przyrody, jak np. eliminowanie 

naturalnej roślinności, wycinanie starych drzew, 

intensywne koszenie trawników, wygrabianie 

ściółki, betonowanie brzegów i dna wód – tym 

wyższe koszty. 

Zieleń miejska stwarza szczególną możliwość 

sprzyjania dzikiemu życiu, ponieważ tutaj 

(inaczej niż środowiskach niezurbanizowanych) 

ono nie podlega rygorom funkcji produkcyjnych – 

rolniczej, leśnej, łowieckiej, rybackiej. 

Konflikty wartości przyrodniczych z funkcją 

rekreacyjną parku (jako podstawową), 

ewentualnie też z historyczną. 

Najczęściej są to: 

 t zagrożenia i szkody powodowane przez  

padające drzewa i gałęzie;

 t naturalna roślinność („chwasty”) wnikająca  

do upraw ogrodniczych; 

 t szkody ogrodnicze powodowane przez 

bezkręgowce, krety, dziki;

 t produkcja „niepotrzebnej” biomasy (zielonej, 

drzewnej, ściółki);

 t szkody w drzewostanie powodowane przez 

grzyby, dzięcioły, bobry;

 t zabrudzenia i zaśmiecenia odchodami ptaków, 

opadłymi liśćmi, owocami;

 t uciążliwości i szkody powodowane przez 

kolonie lęgowe i masowe noclegowiska ptaków 

krukowatych;

 t rozrost zadrzewień zakłócający kompozycje 

historyczne m.in. osie widokowe, także 

zmniejszający otwartą przestrzeń piknikową, 

cenioną przez publiczność.

Promocja dzikiego życia w parkach nie powinna 

ignorować tych konfliktów.  

Ich pokonywanie wymaga kompromisów 

i rozwiązań opartych m.in. na fachowej wiedzy 

przyrodniczej i respektowaniu konieczności 

wynikających z funkcji rekreacyjnej (ewentualnie 

też zabytkowej) danego parku. Drzewa poprawiają negatywny bilans tlenowy miasta

Przyjazne obcowanie z przyrodą jest ważną formą 
rekreacji w parkach
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przyrodniczym (jeśli nie są/będą objęte 

obszarową ochroną przyrody), w szczególności 

te z długą historią trwania ich biocenozy 

(a więc m.in. starymi drzewami), z cennymi 

składnikami biotopu (szczegółnie zbiorniki 

i cieki wodne), roślinności czy fauny. Osiedlenie 

się i ukształtowanie bogatego dzikiego życia 

w siedlisku urządzonym od nowa, wymaga 

dziesiątków (nawet ponad stu) lat, więc ważne 

jest zachowanie wartości już zastanych. 

 t Łączność z systemem zieleni i korytarzy 

ekologicznych miasta jest ważnym czynnikiem 

określającym wartość terenu przeznaczonego 

na park. Grzyby, rośliny, zwierzęta (tj. dzikie 

Jak sprzyjać dzikiemu życiu w parkach
Są to, w skrócie, przesłania przyrodnika mające na celu zachowanie/wzbogacenie 
różnorodności biologicznej (dzikiego życia) w parkach miejskich. Te postulaty są już coraz 
powszechniej stosowane, przy konieczności uwzględniania też innych niż przyrodnicza, 
funkcji parku.

Projektowanie funkcje parku:

 t W projektowaniu parku lub jego 

kompleksowej renowacji (rewaloryzacji), 

powinno odbywać się z udziałem przyrodników 

o specjalnościach uzupełniających wiedzę 

architektów krajobrazu i ogrodników. 

 t Przy wyborze terenu należy preferować 

lokalizacje wartościowe pod względem 

Osiedlanie się bogatego dzikiego życia w siedlisku 
urządzonym od nowa trwa kilkadziesiąt lat 

Park – wyspa zieleni oddzielona zabudową

Jednym z najważniejszych działań Zarządu 
Zieleni m.st. Warszawy jest tworzenie nowych 
parków w mieście. Lokalizowane są one 
min. pośród zadrzewień na porzuconych 
terenach poprzemysłowych lub w miejscach 
składowania gruzu. Przykładem jest planowany 
do utworzenia tzw. Park Żerański wzdłuż Kanału 
Żerańskiego, w dzielnicy Białołęka. Projekt 
poprzedziła wykonana społecznie  inwentaryzacja 
przyrodnicza obszaru. �

Miejsce lokalizacji przyszłego Parku Żerańskiego, dzielnica 
Białołęka

Renowacje terenów zieleni powinny poprzedzać 
inwentaryzacje przyrodnicze i konsultacje 
społeczne. W ramach rewitalizacji terenów 
Kopca Powstania Warszawskiego oraz Parku 
Akcji „Burza” w dzielnicy Mokotów Zarząd 
Zieleni ms.t. Warszawy podjął się organizacji 
tzw. „bioblitz”, czyli krótkotrwałego badania 
biologicznego danego miejsca, z udziałem 
naukowców i społeczeństwa. W ramach tej akcji 
grupy złożone ze specjalistów, przyrodników-
-amatorów i mieszkańców w krótkim czasie 
przeprowadziły intensywne badania terenowe. 
Jednym z celów akcji było zwiększenie publicznego 
zaangażowania oraz zainteresowania tematyką 
ochrony przyrody i zachowania różnorodności 
biologicznej w terenach zieleni.

Uczestnicy bioblitz Kopca Powstania Warszawskiego, 
dzielnica Mokotów �
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 t Przy urządzaniu/renowacji (rewaloryzacji) 

parku powinno się minimalizować niszczenie 

zastanych wartości przyrodniczych, dbać o ciągłość 

trwania biocenozy danego terenu. Zachować, 

na ile to możliwe, zastane drzewa, krzewy, ruń/

darń, glebę, życie w wodach. Jeśli radykalne 

zmiany środowiska są konieczne – wprowadzać 

je stopniowo w czasie i w przestrzeni, co umożliwi 

przechowanie się i adaptację dzikiego życia. Stare 

drzewa są ważną, a również spektakularną, częścią 

tej ciągłości.

 t Wydzielone strefy (ostoje) przyrody łagodzą 

konflikt intensywnego użytkowania parku z jego 

funkcją przyrodniczą. Mogą one być lokalizowane 

na uboczu, np. w nieużytkowanej rekreacyjnie 

przestrzeni wzdłuż ogrodzeń, przy minimalnej 

szerokości/długości pasa ok. 20 m. Przydatne dla 

tego celu są także wysepki stawów. Strefy przyrody 

powinny stwarzać zwierzętom bezpieczeństwo 

przed niepokojeniem przez publiczność i psy. 

Należy tam ograniczyć reżim interwencji 

życie) nie pojawią się w nowym siedlisku 

„samorodnie” – muszą dotrzeć ze swoich 

dotychczasowych ostoi i nadal mieć z nimi 

łączność – szczególnie zwierzęta. Gdy nie jest 

ona bezpośrednia, mogą jej służyć „wysepki 

łączące” (ang. stepping stones) zieleni. 

W warunkach miejskich na ogół bardziej 

wartościowy przyrodniczo jest jeden większy 

obszar/kompleks niż podobny wielkością areał 

na kilku terenach oddzielonych ekologicznie. 

Strefy przyrody (zaznaczone zielono) 
w projekcie rewaloryzacji Parku 
Skaryszewskiego

Stare drzewa są najbardziej widoczną kontynuacją 
dzikiego życia parku

W ramach renowacji parku Pole Mokotowskie 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na podstawie 

opracowanej koncepcji poprzedzonej procesem 

konsultacji społecznych planuje działania służące 

naturalizacji sztucznych zbiorników wodnych  

oraz zwiększenie udziału tzw. stref przyrody.  

Projekt był jednym z zadań konkursu na 

zagospodarowanie terenu i podlegał ocenie. 

Poprzedziła go dokładna inwentaryza-cja 

przyrody, z której raport był jednym z materiałów 

konkursowych do projektowania.

W parkach znajdujących się pod opieką Zarządu 

Zieleni m.st. Warszawy, utrzymywane są dzikie 

zakątki będące małymi ostojami różnorodności 

biologicznej. W tym celu Zarząd w miejscach, 

które najbardziej się do tego nadają pozostawia 

dziuplaste drzewa, niekoszone i nieuprzątane 

z martwej materii organicznej strefy w parkach.

Dziki, podmokły zakątek w Parku Fosa i Stoki Cytadeli, 
dzielnica Żoliborz �
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 t Zabiegi ogrodnicze zubażające szatę 

roślinną, w szczególności częstotliwość 

i wysokość koszenia trawników powinny być 

minimalizowane. Koszenie niszczy naturalną florę 

i faunę (bezkręgowce, płazy) trawnika.  

Nie pozwala rozwinąć się roślinności do stadium 

tworzenia nasion, służących rozwojowi naturalnej 

ogrodniczych, a szata roślinna powinna być bogata, 

o możliwie naturalnym składzie, tworząca osłonę 

od miejsc uczęszczanych. Strefy te powinny być 

wykorzystane w edukacji przyrodniczej (m.in. dla 

dydaktyki szkolnej), przez zapewnienie informacji 

oraz umożliwienie obserwacji np. zwierząt przy 

karmniku lub wodopoju.

 t Obecność psów. Spacer i zabawa z psami jest 

powszechną i ważną formą rekreacji w parkach. 

Jednak są one przyczyną bezpośredniego 

zagrożenia zwierząt (m.in. jeży), niszczenia ich 

kryjówek (m.in. rozkopywanie nor), niepokojenia 

ptaków przy gniazdach i w zbiornikach wodnych, 

także płazów. Konieczne jest więc wydzielanie 

miejsc swobodnego pobytu psów – mogą to być 

aleje parkowe i otwarte przestrzenie trawnikowe. 

Należy wykluczyć dostęp psów do stref przyrody 

i ograniczyć/wykluczyć ich obecność w miejscach 

karmienia zwierząt, zbiornikach wodnych, 

zadrzewieniach z krzewami, na „kwietnych 

łąkach”. Niezależnie od tego powinien być też 

urządzony specjalny wybieg dla psów.

Roślinność, materia organiczna,  

gatunki obce:

 t Szata roślinna im jest bogatsza tym bardziej 

efektywna ekologicznie – jako siedlisko dzikiego 

życia, w melioracji mikroklimatu (zmniejsza jego 

przesuszenie, sprzyja zaciszności) i atmosfery 

(natlenienie, pochłanianie CO2 i pyłów PM). 

Powinna mieć różnorodny skład preferujący 

gatunki rodzime (te dostosowane do siedliska!) 

przy różnorodnej strukturze (wiekowej, 

piętrowej) oraz obfitości krzewów. Należy 

unikać dużych przestrzeni o jednorodnym 

składzie roślinności. Ważne jest aby znaczna 

część krzewów była rozmieszczona w większych 

skupiskach i miała wysokość powyżej wzrostu 

człowieka – to jest korzystne dla ptaków 

i bezpieczeństwa ich gniazd. Wysokie i gęste 

krzewy mogą tworzyć osłonę od sąsiedztwa 

ruchu miejskiego. Wzbogaceniu szaty roślinnej 

sprzyjają pnącza na budynkach i ogrodzeniach.

Niekoszone części trawników służą  
dzikiemu życiu parku

Niezgrabiona ściółka wzbogaca siedliska dzikiego życia  
i chroni glebę

Przyprowadzanie psów do parku jest popularną formą 
rekreacji, która jednak nie powinna stwarzać zagrożenia 
dla dzikiego życia 

Pozostałości dawnego koryta rzeki Drny w Parku Fosa i 
Stoki Cytadeli, gdzie koszenie zostało mocno ograniczone 
w celu odtworzenia strefy roślinności przybrzeżnej �

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy od początku 

istnienia prowadzi świadomą politykę dotyczącą 

ekstensywnego utrzymania miejskich terenów 

zieleni. W związku z powyższym zmniejszono 

liczbę koszeń traw w ciągu roku. W niektórych 

miejscach stosowane jest tylko 1 koszenie 

rocznie, a w części zrezygnowano z niego w ogóle 

i pozostawiono teren do obserwacji.
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jest niepożądany, oszczędza się koszty usuwania 

i utylizacji parkowego chrustu. 

 t Wprowadzanie obcej materii organicznej 

szkodzi przyrodzie parku, szczególnie gdy 

pochodzi z zupełnie innych środowisk i trudno 

ulega rozkładowi. Dotyczy to głównie stosowanych 

powszechnie „podsypek” ogrodniczych 

z resztek tartacznych – kory i drewna (tzw. 

„zrębek”) albo żwiru. Stwarzają one martwą 

powierzchnię, odcinającą wierzchnią warstwę 

gleby od naturalnych czynników zewnętrznych 

(nasłonecznienia, opadów, zmian temperatury) – 

zakłócają jej dzikie życie. Jeszcze bardziej 

szkodliwe pod tym względem są okrywy 

z geowłókniny. Te zastrzeżenia nie odnoszą się 

do kompostu, szczególnie gdy jest ze ściółki 

pochodzącej z parku i do niewielkich ilości 

„zrębek” pochodzących z drzew na tym terenie. 

Niepożądane są też wprowadzane do środowiska 

roślinności, a zwierzętom jako pożywienie. 

Wykoszony trawnik jest ubogim siedliskiem 

bezkręgowców, którymi żywi się znaczna część 

parkowych ptaków.  Optymalne jest koszenie 

raz do roku, nie wcześniej niż późnym latem. 

Korzystnym, ostatnio rozpowszechniającym się 

rozwiązaniem jest intensywniejsze koszenie tylko 

wzdłuż alei lub pozostawianie niekoszonej trawy 

wokół drzew i ich grup. Naturalne „łąki” zyskujące 

coraz większą popularność wśród mieszkańców 

miast – są wartością estetyczną i przyrodniczą 

parku.  Powinno być też minimalizowane 

wycinanie i „obciosywanie” drzew z gałęzi – to 

zmniejsza ich żywotność i efekt ekologiczny 

zadrzewienia. Zabiegi te mogą być ograniczane 

jeśli są ostrzeżenia dla bywalców parku  jak 

unikać zagrożeń powodowanych upadkiem 

drzew/gałęzi. 

 t Usuwanie martwych resztek naturalnej 

roślinności – powinno być minimalizowane. 

Dotyczy to opadłych liści i zalegającej ściółki, 

a tam gdzie to możliwe – także uschłych gałęzi 

i pni drzew. To jest niezbędne dla pełnego obiegu 

materii w ekosystemie – zapewnia żyzność gleby 

i egzystencję licznym grupom grzybów i zwierząt. 

W szczególności nie powinno się wygrabiać ściółki 

pod drzewami i krzewami. W parkach Berlina 

chrust i opadłe gałęzie są składane w formie 

„warkoczy” (patrz ryc. 15). Jest to korzystne z kilku 

względów: martwa materia organiczna pozostaje 

w ekosystemie, stwarza się siedliska dla zwierząt 

(bezkręgowce, jeże, miejsca lęgowe ptaków), 

można utrudnić dostęp publiczności tam gdzie 

Formowanie „warkoczy” z chrustu jest korzystne ekologicznie 
i ekonomicznie 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zwiększa ilość 

udziału martwego drewna w terenach zieleni. 

Drewno pozostałe po usunięciu drzew jest coraz 

częściej pozostawiane w parkach. Jednocześnie 

we wszystkich parkach opadłe liście nie są 

grabione pod koronami drzew oraz na innych 

wybranych powierzchniach. Po silnych wiatrach 

z zebranych gałęzi układa się także stosy lub 

„warkocze” chrustu będące ostoją wielu drobnych 

organizmów.

Martwe drewno i pozostawiona bez grabienia ściółka  
w Parku Arkadia, dzielnica Mokotów � 

W parkach Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

ogranicza stosowanie nawozów sztucznych 

i nawożenie obcą biomasą. Realizowane jest 

to przez zmniejszenie zakresu prowadzonych 

zabiegów pielęgnacyjnych zubażających 

glebę oraz produkcję własnego kompostu, 

wykorzystywanego następnie w tych obszarach.

Kompostownik umieszczony w Parku Żeromskiego, 
dzielnica Żoliborz �
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płazom i ssakom nadwodnym (bóbr, wydra, 

karczownik), są także miejscem wodopoju dla 

licznych zwierząt. Strome brzegi, m.in. umocnione 

pionowym opalikowaniem, powodują , że woda 

jest niedostępna, a parkowa sadzawka staje się 

pułapką. Brzegi powinny mieć łagodne nachylenie, 

a ewentualne umocnienia – ażurową strukturę. 

Wyspy, pływające tratewki, wynurzone z wody 

pnie drzew, grupy kamieni – służą ptakom, 

płazom i bezkręgowcom wodnym, szczególnie 

gdy obecność publiczności lub niekorzystne 

siedlisko – ograniczają tym zwierzętom możliwość 

przebywania na brzegach. 

 t Odpływ wód opadowych –  jego minimalizacja 

i przesiąkalne nawierzchnie służą nawodnieniu 

parku produkty spożywcze. Zanęty wędkarskie 

zanieczyszczają wodę i zmniejszają jej natlenienie, 

a resztki z parkowej gastronomii i z dokarmiania 

ptaków – przyciągają szczury.

 t Rodzime składniki flory i fauny powinny 

być główną częścią przyrody parku. Roślinność 

rodzima, dostosowana do lokalnych warunków 

siedliska, jest tańsza w utrzymaniu, lepiej 

(od egzotycznej) dopasowana do innych składników 

ekosystemu – m.in. grzybów, bezkręgowców. 

Szczególnie powinny być eliminowane obce gatunki 

rozprzestrzeniające się inwazyjnie  (np. klon 

jesionolistny, czeremcha amerykańska, nawłocie, 

karaś srebrzysty) lub bezpośrednio zagrażające 

rodzimej przyrodzie (np. coraz częstszy w parkach 

żółw ozdobny). Podobnie przy zarybianiu 

parkowych wód powinno się unikać gatunków 

egzotycznych.

Woda, gleby – skażenia/zanieczyszczenia:

 t Zbiorniki i cieki wodne wzbogacają 

przyrodę parku. W miarę możliwości powinny 

mieć naturalne – dno, brzegi oraz przybrzeżną 

roślinność. Ważny jest łatwy dostęp do wody 

dla zwierząt lądowych i możliwość wyjścia z niej. 

Zbiorniki/cieki wodne służą jako siedlisko licznym 

gatunkom bezkręgowców, ptakom wodnym, 

Egzotyczny (niepożądany) gość w faunie parku –  
żółw ozdobny

Rodzima roślinność lepiej od egzotycznej służy przyrodzie 
parku

Zbiornik ze stromymi brzegami jest pułapką  
dla zwierząt

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przykłada dużą 

wagę do ochrony różnorodności biologicznej 

w parkach. Służą temu m.in. pozostawiane 

w nich dzikie zakątki. Szczególną opieką otaczane 

są stanowiska gatunków objętych ochroną. 

Zarząd dostosowuje do ich potrzeb terminy 

oraz ogranicza zakres standardowych prac 

utrzymaniowych. Podejmowane są również 

różne interwencje, w tym z zakresu czynnej 

ochrony w celu zachowania ich populacji, a prace 

prowadzone są pod nadzorem ekspertów. �

Żółtlica chropowata – porost objęty ochroną gatunkową w 
Parku Skaryszewskim, dzielnica Praga Południe
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 t Środki chemiczne w nawożeniu, ochronie roślin 

i odśnieżaniu – powinno się ich unikać. Szczególne 

zagrożenie dla dzikiego życia parku stanowią toksyczne 

środki stosowane przy zwalczaniu dokuczliwych 

„insektów” (komarów, meszek) i deratyzacji. 

Ich skutkiem są nie tylko bezpośrednie zatrucia 

parkowej fauny, ale też pośrednie - np. gdy ptaki, kuna 

czy jeż zjadają zatrute owady, myszy i szczury.

Fauna:

 t Siedliska fauny – powinny być, w miarę 

potrzeby wzbogacane przez instalowanie skrzynek 

lęgowych/schronień dla ptaków, nietoperzy, 

wiewiórek, jeży, owadów. Jest to szczególnie 

potrzebne jako rekompensata w przypadku 

środowiska parku, na ogół przesuszonemu. Jest to 

korzystne nie tylko dla roślinności, ale również dla 

fauny glebowej i naziemnej. 

 t Przemieszczenia gleby – powinny być 

minimalizowane. Niepoliczalne (tysiące, 

dziesiątki tysięcy na 1 m2) organizmy żyjące pod 

powierzchnią parkowej gleby, są „przetwórnią” 

martwych szczątków organicznych (np. opadłych 

liści) w materię mineralną, niezbędną roślinom. 

Prace ziemne naruszają stabilność tego 

kształtującego się latami ekosystemu – zakłócają 

procesy użyźniania gleby i zubażają tę podziemną 

część dzikiego życia parku. 

Zbiornik z naturalnymi brzegami – przyjazny zwierzętom

Sztuczne miejsca lęgowe i schronienia wzbogacają 
faunę 

Przemieszczenia gleby naruszają jej ekosystem, 
warunkujący żyzność

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podejmuje wysiłki 

na rzecz naturalizacji zbiorników wodnych 

utrzymywanych przez jednostkę. W związku 

z powyższym często na ich brzegach można 

spotkać zalegające martwe drewno oraz 

nieskoszoną roślinność przybrzeżną i szuwarową. 

Prace polegające na usuwaniu jej oraz zalegającej 

biomasy i odpadów z wód są prowadzone 

w sposób najmniej ingerujący w cykl życiowy 

najbardziej wrażliwych gatunków, np. poza porą 

rozrodu ptaków czy płazów, ale przed okresem ich 

zimowania. �

Martwe drewno pozostawiane przy brzegach w zbiornikach 
wodnych Parku Skaryszewskiego
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w okresie lęgowym ptaków (marzec–lipiec). 

Porzucone/zatopione żyłki wędkarskie, sznurki, 

przewody, wiotkie siatki, w których zwierzęta 

plączą się (m.in. ptaki zanoszą je do gniazd) 

– powinny być z parku usuwane. Porzucone 

butelki i puszki są pułapką dla owadów i innych 

bezkręgowców, zwabionych do ich wnętrza 

resztkami zawartości, szczególnie słodkich 

napojów i piwa. Podobnie lepy mające chronić 

kasztanowce przed szrotówkiem – niszczą 

inne owady i zagrażają ptakom. Dostosowanie 

terminów koszenia poszczególnych części parku 

powinno minimalizować płoszenie zwierząt 

w ich miejscach lęgowych i ostojach, np. przez. 

Powinny być też minimalizowane przerwy 

w nawodnieniu zbiorników wodnych. Brak wody 

niszczy ich biocenozę, w szczególności jest to 

szkodliwe od wiosny do połowy lata - w okresie 

rozrodu ptaków wodnych i płazów. Nie należy 

też wiosną i wczesnym latem kosić przybrzeżnej 

roślinności – wtedy odbywają się tam ptasie lęgi 

i rozród ważek.

 t Okaleczone zwierzęta (ptaki, wiewiórki, jeże) 

spotkane w parku, należy przekazać do ośrodka 

rehabilitacji – najlepiej w pudełku zapewniającym 

zaciemnienie (więc nie w klatce) i oddychanie. 

Natomiast „porzucone” przez rodziców pisklęta 

powinno się zostawić na miejscu. Jeśli nie jest 

tam dla nich bezpiecznie (psy, koty, ruch kołowy) 

– powinno się je przenieść w pobliże gdzie znajdą 

je rodzice. W maju zdarza się, że podloty wron, na 

ogół licznych w parkach, za wcześnie opuszczają 

gniazdo i rodzice agresywnie bronią ich przed 

ludźmi. Takie wroniaki należy przenieść w mniej 

uczęszczane miejsce.

 t Dokarmianie zwierząt w parkach nie 

jest potrzebne w aspekcie przyrodniczym, 

a ze względów sanitarnych i estetycznych – 

niepożądane. Jednak jest to zakorzeniony 

zwyczaj publiczności – atrakcja i okazja do 

przyjaznego kontaktu z fauną, może to być 

zubożenia naturalnych siedlisk. np. po wycince 

starych drzew lub w nowo założonym parku 

z młodym drzewostanem.  Podobny cel ma 

instalacja pływających tratewek służących ptakom 

wodnym i płazom. W zbiornikach wodnych powinno 

się urządzać/chronić miejsca dogodne dla rozrodu 

ryb i płazów. Jeśli w parku brak naturalnych miejsc 

wodopoju/kąpieli – należy je stworzyć (pojniki, 

płytkie kąpieliska) zapewniając łatwy i bezpieczny 

dostęp do nich, dostosowany do różnych grup fauny 

(owady, ptaki, drobne ssaki i płazy). 

 t Zagrożenia dla zwierząt. Ptaki rozbijają 

się o szklane powierzchnie z prześwitem 

lub lustrzanym odbiciem – należy więc 

minimalizować takie efekty w parkowych 

obiektach. Sztuczne oświetlenie, szczególnie 

gdy jest „gorące”, powoduje masową zagładę 

„nocnych” owadów przez porażenie termiczne 

lub wycieńczenie krążeniem wokół latarni. To 

zagrożenie można ograniczać rozpraszając 

światło, ograniczając oświetlenie gdzie nie jest 

ono potrzebne (np. nad latarnią), a szczególnie 

w strefach przyrody. Nie należy zwalczać kretów 

(środkami chemicznymi, pułapkami, instalacją 

siatek pod darnią) – są one ważnym składnikiem 

parkowej fauny. Konstrukcja ogrodzeń powinna 

umożliwiać przemieszczenia płazów i drobnych 

ssaków (jeże!), jednak nie stwarzając możliwości 

wyjścia tych zwierząt do miejsc niebezpiecznych 

dla nich np. na trasy ruchu miejskiego. Nie 

należy dokonywać wycinki drzew i krzewów 

Nie należy zabierać piskląt „porzuconych” – tu podloty 
puszczyka

Siedliska o charakterze jak najbardziej zbliżonym 

do naturalnego są podstawą zachowania 

różnorodności biologicznej w mieście. W parkach 

gdzie jest deficyt tego typu siedlisk Zarząd Zieleni 

m.st. Warszawy wprowadza siedliska zastępcze, 

np. skrzynki dla ptaków, nietoperzy, owadów, 

schronienia z martwego drewna, sztuczne wyspy. 

Ponadto ważnym zagadnieniem dla jednostki 

jest utrzymanie łączności między poszczególnymi 

ostojami przyrody i zapewnienie ciągłości 

korytarzy ekologicznych na terenie miasta. �

Wycięcie w murku umożliwiające przejście małym 
zwierzętom, w tym wypadku młodym nurogęsiom w ważnym 
korytarzu ekologicznym wzdłuż Kanału Piaseczyńskiego 
prowadzącym od Parku Łazienki Królewskie do rzeki Wisły, 
dzielnica Śródmieście 
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Użytkowanie parku:

 t Organizowanie imprez z masową 

publicznością i silnym nagłośnieniem – 

powodują płoszenie zwierząt i niszczenie 

roślinności, przeszkadzają w cichej rekreacji. 

Szczególnie powinno się ich unikać w okresie 

lęgowym ptaków (marzec–lipiec), a ich lokalizacja 

nie powinna sąsiadować z wydzielonymi strefami 

przyrody (patrz wyżej). 

 t Edukacja przyrodnicza powinna zapoznawać 

bywalców parku  (także wykonawców prac w nim!) 

z jego przyrodą, zaprzyjaźniać z nią i służyć jej 

też częścią programu edukacyjnego parku. 

Najbardziej polecaną i uniwersalną karmą 

są ziarna słonecznika i rozłupane orzechy 

włoskie/laskowe. Jeśli chleb – to świeży, 

bardzo rozdrobniony i w ilości do doraźnego 

nakarmienia ptaków. Zalegający – jest dla nich 

szkodliwy, zaśmieca park i przywabia szczury. 

Nie należy wrzucać go do zbiorników wodnych, 

bo zwykle jego część nie trafia do ptaków, 

a zanieczyszcza wodę. Szkodliwe są (także dla 

wiewiórek) produkty solone (np. chipsy, orzeszki 

ziemne) i pieczywo cukiernicze. Dokarmianie nie 

powinno powodować dużych skupisk ptaków 

wodnych, krukowatych, gołębi miejskich.

 t Obecność kotów w parku jest 

niedopuszczalna. Są tu zdecydowanie szkodliwymi 

drapieżnikami, zagrażają ptakom i drobnym 

ssakom (także wiewiórkom). Są obce przyrodzie 

parku i nie służą jego funkcji rekreacyjnej, a dla 

także samych kotów nie jest to dogodne miejsce 

bytowania. 

Zapewnienie wodopoju jest dla zwierząt ważniejsze od dokarmiania

Masowe i hałaśliwe imprezy szkodzą przyrodzie parku

Park powinien mieć program edukacyjny zapoznający 
publiczność z jego przyrodą

Słupki ograniczające wjazd samochodom do Parku 
Skaryszewskiego
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Jak poznawać przyrodę parku
Poniższe przesłania skierowane są do tych, którzy odwiedzając park chcieliby poznać jego 
żywą przyrodę – zaprzyjaźnić się z dzikim życiem. 

Obcując z przyrodą parku należy 

przestrzegać obowiązujących w nim regulacji 

administracyjnych i prawnych, m.in. tych 

dotyczących ochrony przyrody, także zaleceń 

wymienionych w poprzednim rozdziale. 

Obserwacje i fotografowanie nie powinny 

niszczyć roślinności, grzybów, porostów, 

płoszyć ani niepokoić zwierząt. Nie powinno 

to też powodować śmierci owadów i innych 

bezkręgowców, gdy nie są dla nas uciążliwe 

(np. komary, kleszcze).

Poznawanie żywej przyrody parku jest 

dostępne dla każdego niezależnie od 

możliwości fizycznych i zaangażowania – 

można to robić zarówno podczas codziennych 

odwiedzin jak też sporadycznie. Zmienia 

się ona nieustannie w cyklu pór roku i dnia, 

w miarę rozwoju roślinności, również zmiennej 

aktywności zwierząt. Mamy więc stałą 

różnorodność wrażeń, nawet przy codziennej 

bytności. Nie ma też granicy pełnego poznania 

całej flory i fauny parku w miarę zaznajamiania 

się z jego przyrodą spotkamy coraz więcej jej 

fascynujących tajemnic.  

Drzewa i krzewy – to one tworzą żywy 

krajobraz parku, zwracają uwagę swoim 

pięknem zmieniającym się w porach roku. Są 

ochronie. Mogą być to tablice objaśniające, foldery, 

spacery ze specjalistycznym przewodnikiem 

uczącym poznawania drzew, roślin, porostów, 

ptaków. Przekaz pisany powinien być krótki, 

odnoszący się konkretnie do danego terenu. 

Godnym naśladowania przykładem z parków 

zagranicznych są tablice z informacją o danym 

drzewie/krzewie, głazie. Edukacji mogą służyć 

też wydzielone strefy przyrody – patrz wyżej 

o projektowaniu. 

Obecność dzikiego życia w parkach jest coraz 

bardziej doceniana, a przedstawione tu 

wskazania jak jej sprzyjać – coraz powszechniej 

wchodzą do praktyki. Drzewa zmieniają krajobraz parku w porach roku

W parkach administrowanych przez Zarząd 

Zieleni m.st. Warszawy chronione są rodzime 

gatunki drzew i krzewów. W tym celu wdraża się 

w życie opracowywany przez jednostkę dokument 

pn. „Polityka Ochrony Drzew”. Prowadzone 

są nasadzenia rodzimych gatunków krzewów 

i wykorzystywane naturalne odnowienia. �

Pozostawione, naturalne odnowienie topoli w Parku Pole 
Mokotowskie 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w ramach swojej 

działalności dba również o edukację w zakresie 

potrzeby ochrony różnorodności biologicznej. 

Organizowane są wycieczki, warsztaty, spotkania 

z ekspertami przeznaczone dla dzieci i dorosłych, 

a także szkolenia dla pracowników wybranych 

instytucji. �

Edukacja w trakcie warsztatów dla dzieci i ich opiekunów  
w parku Arkadia
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Grzyby wielkoowocnikowe tzn. te dostrzegalne 

gołym okiem. W większych parkach występuje 

ich zwykle aż kilkadziesiąt gatunków, ale są mało 

dostrzegalne. Najłatwiej zauważyć te na pniach 

drzew, niektóre (np. huby) utrzymujące się przez 

cały rok. Trudniej natomiast dostrzec grzyby 

naziemne, szczególnie, że ich owocniki pojawiają 

się na krótko i są ukryte w runie. 

Porosty (zaliczane do grzybów), których 

w parkach jest ponad 20 gatunków, cały rok 

zachowują tę samą postać i trwałe miejsce 

występowania. Ich rozmiary są niewielkie, 

ale łatwo je dostrzec na pniach drzew, 

głazach i murach. Tak jak i grzyby właściwe są 

wdzięcznym obiektem do fotografowania. 

Ptaki są jedną z głównych atrakcji 

przyrodniczych parku – stale widoczne, słyszalne 

i reagujące na naszą obecność. W dużych 

parkach z bogatą zielenią i zbiornikami wodnymi 

odbywa lęgi (tzn. zakładają gniazda i wychowują 

potomstwo) około 30 gatunków, a drugie tyle 

zalatuje w różnych porach roku. Nawet na 

terenach z uboższą awifauną, rozpoznawanie 

występujących tam gatunków ptaków po ich 

wyglądzie, głosach i zachowaniu jest jedną 

z najbardziej fascynujących form kontaktu 

na ogół łatwe do oglądania i fotografowania, 

a większość z nich to powszechnie znane gatunki. 

Od nich można więc rozpocząć przyrodnicze 

wtajemniczenie, najlepiej w porze gdy mają liście. 

Jednak rozpoznanie niektórych, szczególnie 

egzotycznych (a tym bardziej różnych odmian), 

będzie już wymagało sięgnięcia do wiedzy 

podręcznikowej lub skorzystania z objaśnień 

gospodarzy terenu.

Naturalna roślinność zielna i mchy – 

zaznajomienie się z tą częścią dzikiego życia 

wymaga już większego zaangażowania, nawet 

jeśli chce się poznać tylko bardziej wyróżniające 

się spośród kilkudziesięciu gatunków „ziół” 

(roślin naczyniowych) i kilkunastu gatunków 

mchów, zwykle występujących w parkach. Rośliny 

te tworzą zbiorowiska związane z różnymi 

siedliskami - trawnikami, runem zadrzewień, 

poboczami terenów gospodarczych, wnikają na 

powierzchnie utwardzone i na mury. Wygląd „ziół” 

zmienia się w rocznym cyklu wegetacji – odradzają 

się po zimie, kwitną, rodzą nasiona. Mchy, których 

w parkach jest zwykle co najmniej kilkanaście 

gatunków, w ciągu roku nie zmieniają wyglądu. 

Ich dostrzeżenie wymaga już pewnej uwagi. 

Występują na ziemi, pniach drzew, na kamieniach, 

murach. Do oglądania, a szczególnie oznaczenia 

gatunku, przyda się lupa lub powiększony obraz 

fotograficzny.

Mchy zazieleniają park przez cały rok

Porosty – mało znany chociaż atrakcyjny  obiekt fotografii 
– tutaj złotorost

Ptaki – stale widoczne, słyszalne, reagujące na naszą 
obecność

Z grzybów najłatwiej zauważyć te na pniach drzew
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Jedynym przedstawicielem gadów jest egzotyczny 

(i niepożądany w naszej przyrodzie!) gość – 

żółw czerwonolicy, łatwy do zauważenie gdy 

w ciepłe dni wygrzewa się na płaskich brzegach 

i wysepkach.

Zwierzęta bezkręgowe – wśród ich nieogarnionej 

różnorodności (kilkaset gatunków) w parkowej 

roślinności, glebie i wodach, do bezpośredniej 

obserwacji najbardziej nadają się motyle 

dzienne, ważki, mrówki i ślimaki lądowe. Z każdej 

z tych grup w parkach występuje kilkanaście 

gatunków, wśród których rozpoznanie już 

kilku najpospolitszych będzie satysfakcją 

konesera przyrody parku. Oczywiście można też 

zainteresować się innymi bezkręgowcami – np. 

pająkami, czy chrząszczami (np. wśród nich – 

biedronkami), trzmielami i dzikimi pszczołami, 

ale to już wymaga bardziej specjalistycznego 

przygotowania. 

Pomocą w poznawaniu przyrody parku mogą 

być dostępne w księgarniach przewodniki, na 

ogół w formie atlasów, uczące rozpoznawania 

gatunków grzybów (także porostów), 

roślin i różnych grup zwierząt. Są też płyty 

z nagraniami głosów ptaków i niektórych 

płazów. Do obserwacji w terenie na odległość 

(np. ptaków, szczegółów na drzewach) 

potrzebna jest lornetka, a do oglądania z bliska 

w powiększeniu (roślin, mchów, porostów, 

owadów) – lupa. Aparat fotograficzny - narzędzie 

„polowania” i dokumentacji, pozwala też na 

powiększenie szczegółów zarejestrowanego 

obrazu. Innym rodzajem „polowania” jest 

nagrywanie głosów ptaków i żab/ropuch. Jeśli 

w parku jest przyrodniczy program edukacyjny 

(stacjonarna informacja o przyrodzie albo 

spacery ze specjalistą – np. ornitologiem)  

to warto z tego korzystać.

Aktywne uczestnictwo w ochronie przyrody 

parku i propagowaniu wiedzy o niej, jest 

naturalnym następstwem poznawania 

i „zaprzyjaźniania” się z nią. Powinna to 

być współpraca z gospodarzami terenu – 

przekazywanie im wiadomości ze swoich 

obserwacji przyrody parku, sugestie jej  

ochrony/wzbogacenia, uczestnictwo  

w programie edukacyjnym. Na wyższym  

etapie zdobytej wiedzy można zrobić 

dokumentację (spis gatunków, opis występowania) 

wybranego składnika przyrody „swojego” parku 

(np. ptaków, porostów, drzew) i udostępnić te 

wiadomości w programie edukacyjnym parku. 

Można też zawiązać lokalną grupę miłośników 

z przyrodą. Ich obserwowanie, szczególnie jeśli 

się łączy z fotografowaniem, dostarcza stale 

nowych wrażeń „łowieckich”. Najlepszą porą 

obserwacji ptaków jest wczesne rano, gdy są 

one najbardziej aktywne i miejski hałas nie 

zagłusza ich głosów.

Ssaki – spośród kilku gatunków występujących 

w parkach, najłatwiej dają się obserwować 

wiewiórki, których śmiałe zachowanie jest 

atrakcją dla publiczności. Z innych ssaków 

można jeszcze zobaczyć szczura wędrownego, 

najczęściej przy parkowych wodach, a w ściółce 

wśród zarośli – jeża i mysz polną. Oba te 

gatunki są pospolite w parkach, ale rzadko 

pokazują się. O obecności kreta świadczą kopce 

na trawnikach, a kunę i lisa można wytropić 

po śladach na śniegu. Wieczorem widać 

przelatujące nietoperze, ale rozpoznawanie 

któregoś spośród kilku gatunków wymaga 

nabycia kwalifikacji hiropterologa. Pomocą może 

tu być specjalny aparat pozwalający słyszeć 

ultradźwięki wydawane przez te zwierzęta.

Płazów w parkowych zbiornikami bywa najwyżej 

3-5 gatunków: żaby, ropuchy i traszki. Żaby 

i ropuchy dadzą się nie tylko wypatrzyć, ale też 

rozpoznać po głosach. 

Wśród nieogarnionej różnorodności zwierząt bezkręgowych żyjących w parku, najłatwiej dostrzec motyle i ważki
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jego żywej przyrody parku, poznawać ją 

(i chronić!) w gronie przyjaciół o wspólnych 

zainteresowaniach.

Przyjazne zaznajomienie się z przyrodą 

odwiedzanego parku – wzbogaca rekreację 

w nim o nowy świat doznań.

Drzewa, nawet po ich „śmierci”, są wartością przyrodniczą i rekreacyjną parku 
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