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Warsaw after its reclamation.
Abstract. In 2012-2014 the Lake Zgorzała located in Ursynów District in Warsaw was reclaimed. 
" is lake disappeared as it was # lled up with debris and soil excavated during the development of 
settlements in Ursynów District. " e natural coastline of the lake was restored and the lake was 
deepened. " e construction works commenced with an increase of the maximum area of the lake 
from 3 ha to 12 ha. Since September 2012 to the middle of 2018, 117 bird species were observed. 
Out of this number, 50 species were considered breeding or probably breeding. In the group of 
breeding birds, 20 species represented wetland and waterbird species of Non-Passeriformes. In 
2011, i.e., before the reclamation started, 46 species were recorded, which included 15 breeding 
and 7 probably breeding species. " is means that after the reclamation of the lake, the number 
of all recorded taxa increased 2.5 times, and similar trend was observed in breeding species. " e 
number of breeding wetland and waterbird species increased three times. " e restoration of the 
dome of this reservoir created favourable conditions for migrating Non-Passeriformes. " eir 
number increased from 6 to 23 species. A cost-bene# t analysis indicated that the reclamation 
which involved the restoration of the previous dome of the lake and leaving the part of it for 
natural succession positively in$ uenced the avifauna of this area.    
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Abstrakt. W latach 2012-2014 wykonano rekultywację Jeziora Zgorzała, położonego na terenie 
Dzielnicy Ursynów w Warszawie, które zanikło w wyniku zasypania gruzem i ziemią wydobytą 
przy budowie osiedla mieszkaniowego na Ursynowie. Przywrócono naturalną linię brzegową i po-
głębiono jezioro. Po wykonaniu robót budowlanych maksymalna powierzchnia jeziora powięk-
szyła się z 3 ha do 12 ha. W okresie od września 2012 do połowy 2018 r. zaobserwowano 117 ga-
tunków ptaków. Spośród nich 50 uznano za lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe. W grupie gniaz-
dujących, 20 stanowiły gatunki wodno-błotne Non-Passeriformes. W roku 2011, tj. przed rozpo-
częciem prac rekultywacyjnych stwierdzono 46 gatunków z których 15 uznano za lęgowe i 7 jako 
prawdopodobnie gniazdujące. Oznacza to, że w okresie rekultywacji jeziora liczba stwierdzonych 
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ogółem taksonów wzrosła 2,5-krotnie, w tym lęgowych podobnie. Trzykrotnie wzrosła liczba lę-
gowych gatunków wodno-błotnych. Odtworzenie czaszy zbiornika stworzyło dogodne warunki 
do wykorzystania tego terenu przez ptaki migrujące z grupy Non-Passeriformes. Ich liczba wzro-
sła z 6 do 23. Bilans zysków i strat wskazuje, że rekultywacja polegająca na odtworzeniu daw-
nej czaszy jeziora z jednoczesnym pozostawieniem części w stanie naturalnej sukcesji pozytywnie 
wpłynęła na awifaunę tego terenu.

Pomimo postulowanej od wielu lat polityki Państwa w kierunku budowy 
i odtwarzania drobnych zbiorników wodnych inicjatywy tego typu choć nie na-
leżą obecnie już do rzadkości z reguły pomijają cele przyrodnicze (Mioduszewski 
2008). Wojewódzkie programy małej retencji w większości ukierunkowane są na 
budowę stawów rybnych, zbiorników retencyjnych a tylko wyjątkowo oczek wod-
nych. Analiza projektów współ# nansowanych ze środków V priorytetu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wskazuje, że na 174 zreali-
zowane projekty zaledwie 11 dotyczyło odtwarzania drobnych zbiorników wod-
nych z wyraźnie określonym celem przyrodniczym. W literaturze krajowej brak 
szczegółowej analizy skutków przyrodniczych wykonanych rekultywacji niewiel-
kich jezior w odniesieniu do awifauny. Z reguły ogólnie opisano działania i skutki 
np. dotyczące płazów (http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominc-
kiej/dolne_menu-ochrona_plazow_-_fundusze_eog.html, dostęp 11.09.2018) 
lub siedlisk (Czerniak i Pelc 2006). Dobrze udokumentowana restytucja mokra-
deł na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego niestety nie opisuje skutków 
dla ptaków zasiedlających jeziora (Biniszewski et al. 2011, Ryś 2011).

W dokumentacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Warszawa-Ursynów z roku 1999 zapisano rekultywa-
cję i zagospodarowanie Jeziora Zgorzała. Wskazano na jego walory przyrodnicze 
i zasadność utworzenia użytku ekologicznego. W roku 2010, po czerwcowej po-
wodzi, kiedy jezioro nie mogło przyjąć więcej wody, doszło do licznych podto-
pień okolicznych posesji. W 2012 roku rozpoczęto rekultywację jeziora, mającą 
na celu zwiększenie retencyjności zbiornika. Przywrócono naturalną linię brzego-
wą i pogłębiono jezioro. Zbiornik powiększono do 8 ha lustra wody w okresach 
niskich opadów, a maksymalnie do 12 ha w okresach z wysokim stanem wód. 
Projekt realizowany był przez Dzielnicę Ursynów. W trakcie wykonywania prac 
oraz po ich zakończeniu do połowy roku 2018 prowadzono obserwacje przeby-
wających tam ptaków.

Teren

W latach 1970. Jezioro Zgorzała największy tego typu zbiornik Warszawy 
o powierzchni 19 ha zostało zasypane częściowo gruzem i ziemią wydobytą przy 
budowie osiedla mieszkaniowego na Ursynowie (ryc.). Skutkowało to zmniejsze-
niem jego powierzchni do około 3 ha. To reliktowe jezioro wytopiskowe położo-
ne jest w zachodniej części dzielnicy Warszawy-Ursynów i wraz z zachowanymi 
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innymi zbiornikami wytopiskowymi m.in. jeziorami Grabowskie, Imielińskie, Za-
błockiego oraz stawy Pozytywka, Wąsal, Nowe Ługi stanowi interesujący przyrod-
niczo zespół obiektów położonych w granicach Warszawy. Zbiorniki te posadowio-
ne są na gruntach nieprzepuszczalnych i zasilane są wodami opadowymi i grun-
towymi, rzadziej wodami z kanałów i rowów. Zabudowa mieszkaniowa lokalizo-
wana w sąsiedztwie stawów i jeziorek, przerywa poziomy zasilania, zmienia sto-
sunki wodne, co prowadzi do redukcji ich wielkości i zasobów wodnych. Jezioro 
położone na obszarze wododziałowym odwadniane jest rowami w dwóch kierun-
kach: na zachód do Raszynki i na wschód ku Jeziorce. W wyniku nadmiernego 
osuszenia, w warunkach stałego obniżania się zwierciadła wód gruntowych, zasy-
pania gruzem i ziemią, jezioro prawie całkowicie zanikło. W „suche lata” zazna-
czały się tylko dwa oczka wodne w południowo-wschodniej części dawnej czaszy 
zbiornika – prawdopodobnie w najgłębszych miejscach jeziora. W części północ-
no-zachodniej utrzymały się dwa maleńkie stawy i podmokłości.

Ryc. Teren badań, 1 – granica terenu badań, 2 – drogi, 3 – linia kolejowa, 4 – szuwary, 
5 – wody, 6 – zadrzewienia, 7 – tereny zabudowane

Fig. " e study area, 1 – boundary of sample plot, 2 – roads, 3 – railroad, 4 – rushes, 
5 – water lake, 6 – wooded areas, 7 – built-up areas
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Rekultywacja Jeziora Zgorzała została wykonana na podstawie koncepcji 
opracowanej przez zespół pod kierunkiem Stańczyka (2011). W celu przywró-
cenia zasypanej i zamulonej pojemności jeziora wykonano jego pogłębienie oraz 
poszerzenie w kierunku miejsc, gdzie przebiegała historyczna linia brzegowa. Po-
głębienie obejmowało usunięcie nagromadzonych osadów organiczno-mineral-
nych w wybranych miejscach bez uszkadzania naturalnej warstwy uszczelniającej 
jezioro. W ramach prac budowlanych przebudowano zapadający się przepust na 
ulicy Dumki przy kanale Jeziorki, zwiększono stabilność lustra wody w górnym 
zbiorniku poprzez wykonanie stałego progu piętrzącego wodę w przesmyku łą-
czącym zbiornik górny z dolnym. W celu ochrony jakości wody jeziora Zgorzała 
wybudowano bio# ltr w miejscu zasilania zbiornika w postaci systemu hydro# to-
wego z powierzchniowym przepływem o parametrach zapewniających efektywne 
usuwanie zawiesiny azotu oraz fosforu. W wyniku prac rekultywacyjnych znacz-
na część linii brzegowej jeziora została przemodelowana. W części zbiornika gór-
nego pozostawiono na znacznych powierzchniach istniejące zbiorowiska roślin-
ne oraz wybudowano niewielką wyspę. Na dolnym zbiorniku odtworzono zarys 
czaszy jeziora usuwając nagromadzoną ziemię i osady. 

Materiał i metody

Obserwacje zebrano w okresie od września 2012 r. do końca maja 2014 r. 
W omawianym okresie wykonano 85 kontroli. Kontrole prowadzono w trakcie 
wykonywania prac rekultywacyjnych jeziora. Notowano wszystkie gatunki prze-
bywające na terenie wykonywanych robót jak również w przypadku wybranych 
gatunków przelatujące na terenem. Przeciętnie w miesiącu kontrolowano teren 
czterokrotnie (ryc.). W okresie pozalęgowym prace rekultywacyjne wykonywano 
najintensywniej, w sezonie lęgowym prace wstrzymywano, lub ograniczano do 
prac porządkowych, nie ingerujących w zajęte siedliska lęgowe ptaków. Taka or-
ganizacja prac budowlanych zapewniała bezpieczeństwo dla gniazdujących pta-
ków. Przy ocenie liczby par lęgowych gatunków wodno-błotnych Non-Passeri-
formes zastosowano kryteria podane przez Chmielewskiego i Stelmacha (2009). 
W przypadku niektórych gatunków prezentowane dane uzupełniono o wyryw-
kowe obserwacje zebrane z drugiej połowy roku 2014 oraz lat 2015-2018. Do-
tyczy to stwierdzeń nowych taksonów jak również innych interesujących obser-
wacji fenologicznych.

Wyniki

W okresie od września 2012 do końca 2014 r. zaobserwowano 113 gatun-
ków ptaków i kolejne cztery do połowy roku 2018. Spośród nich w tym okresie 
50 uznano za lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe. Listę lęgowych od roku 2015 
uzupełnił łabędź niemy Cygnus olor. W grupie gniazdujących 20 stanowiły gatun-
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ki wodno-błotne Non-Passeriformes. Niżej przedstawiono charakterystykę wystę-
powania wybranych gatunków.

Łabędź niemy Cygnus olor. W latach 2013-2014 nielęgowy, maksymal-
nie 12 IV 2014 widziano na jeziorze 9 os. Lęgi jednej pary zanotowano w latach 
2015-2018.

Bernikla kanadyjska Branta canadensis, Od 29 XI 2013  do 2 XII 2013 
na jeziorze przebywały 3 ptaki. 

Gęgawa Anser anser. Lęgowa w roku 2013 i 2018, na jeziorze obserwowa-
no rodzinę nielotnych ptaków. Jesienią pojedyncze ptaki odnotowano 6 IX 2013, 
14 III 2014, 13 IV 2015, 7 IV 2017. 

Gęś białoczelna Anser albifrons. Dwie obserwacje prawdopodobnie tego 
samego ptaka: 29 XI i 2 XII 2013. 

Głowienka Aythya ferina. Lęgowa, w roku 2013 – 4 do 5 par, w 2014 – 4 pary, 
maksymalnie na zbiorniku odnotowano 33 osobniki 10 V 2013 i 11 IV 2014. 
W latach 2015-2018 nielęgowa.

Czernica Aythya fuligula. Lęgowa w roku 2013 – 2 pary, w roku 2014 do 
9 par. W latach 2015-2018 nielęgowa.

Cyranka Spatula querquedula. Para lęgowa stwierdzona w roku 2013 i 2014, 
maksymalnie 7 ptaków zanotowano 26 VI 2013. W latach 2015-2018 widywa-
no ptaki nielęgowe.

Płaskonos Spatula clypeata. Przelotne ptaki widziano 6-krotnie w marcu 
i kwietniu, jedna obserwacja 6 V 2014 – 1 samiec oraz 4-krotnie we wrześniu. 
Najliczniej zanotowano 30 IV 2014 – 5 samców, 2 pary i 1 samicę. Od 1 do 3 
ptaków odnotowano wiosną i jesienią w latach 2015-2018.

Krakwa Mareca strepeta. Odnotowana pięciokrotnie: 6 IX 2013 – 1, 4 IV 
2014 – 6, 11 IV 2014 – 2, 15 IV 2014 – 2 os., 17 IV 2014 – 2 os. Z lat 2015-
2018 pochodzi tylko jedno stwierdzenie 7 IV 2015 – 7 os.

Świstun Mareca penelope. Tylko trzy obserwacje do roku 2018: 29 IX i 29 
X 2014 – 1 os. oraz 7 IV 2015 – 2 ptaki.

Krzyżówka Anas platyrhynchos. Lęgowa, maksymalnie w roku 2013 odno-
towano 6 rodzin, w roku 2014 oszacowano liczbę par na 8. W latach 2015-2018 
stwierdzono kolejno 3, 2, 3, 5 samic z pull. Największą koncentracje ptaków 
stwierdzono 30 VIII 2013 – 62 os.

Cyraneczka Anas crecca. Nielęgowe ptaki zanotowano w kwietniu, oraz od 
lipca do listopada, maksymalnie 20 os. 13 IX 2012 i 2 X 2015 – 28 os.

Perkozek Tachybaptus ru! collis. Lęgowy w roku 2013 od 5 do 6 par i w 2014 
od 4 do 7 par. W kolejnych latach corocznie notowano od 1 do 2 par lęgowych.

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena. Parę w okresie lęgowym obserwowa-
no w roku 2013, w 2014 zanotowano obecność tylko jednego osobnika. Ponow-
nie lęgowy w roku 2018 – 2 pary.

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. Lęgowy, w roku 2013 – 3 do 4 par, 
w roku 2014 – 1 do 2 par. W roku 2015 – 1 para, 2017 i 2018 kolejno 2 i 3 
pary lęgowe.
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Zausznik Podiceps nigricollis. Lęgowy, w roku 2013 od 2 do 3 par, w 2014 
od 3 do 5 par. W kolejnych latach 2015 – 2 pary, 2017 i 2018 – 3-4 pary.

Wodnik Rallus aquaticus. Lęgowy w roku 2013 i 2014 – para, ponadto 
odnotowano 1 IX i 5 X 2012 – 1 os., 1 IX 2012 – 1, 5 X 2012 – 1 os., 26 IV 
2013 – 1, 3 VII 2013 – 1. 

Kropiatka Porzana porzana. Pojedyncza obserwacja dwóch ptaków 26 IX 
2012.

Kokoszka Gallinula chloropus. Gniazdowała w roku 2013 i 2014 w liczbie 
4-5 par. W następnych latach wykazano tylko jedną parę lęgową. Jesienią ptaki 
zanotowano najpóźniej do 30 XI 2012.

Łyska Fulica atra. Lęgowa, w roku 2013 gniazdowało 20 do 26 par, 
a w 2014 od 17 do 24. W następnych latach kolejno liczbę par lęgowych ocenio-
no na 25, 10, 25, 35. 28 III 2014 na jeziorze przebywały 82 ptaki. Była to mak-
symalna koncentracja odnotowana w kontrolowanym okresie. 

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. Lęgowa w roku 2013 – znaleziono 
gniazdo z jajami, a następnie obserwowano zaniepokojone ptaki, w roku 2014 
tylko dwie obserwacje 11 IV 2014 – 2, 12 IV 2014 – 1 os.

Czajka Vanellus vanellus. W roku 2013 obserwowano zaniepokojoną parę 
ptaków, wskazującą na obecność młodych, maksymalnie na jeziorze w dniu 26 
IV 2013 widziano 20 os.

Batalion Calidris pugnax. 23 IV 2014 obserwowano jednego osobnika.
Kszyk Gallinago gallinago. Notowany tylko jesienią: 13 IX 2012 – 5 os., 

12 X 2012 – 1 os., 6 IX 2013 – 1 os. oraz 19 VIII 2015 – 1 ptak.
Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. Nielęgowe ptaki widziano 19 IV 2013 

– 1, 20 IV 2013 – 2, 10 V 2013 – 1 os., 25 VII 2013 – 4 os., 17 IV 2014 – 1, 
30 IV 2014 – 2, sporadycznie widziany w 2014 i 2015. 

Samotnik Tringa ochropus. Jedna para lęgowa w roku 2013 i 2014. W ko-
lejnych latach tylko przelotne ptaki notowane w czerwcu i sierpniu.

Krwawodziób Tringa totanus. Jednego ptaka obserwowano 9 V 2014. 
Łęczak Tringa glareola. Notowany w kwietniu, maju, lipcu i sierpniu w licz-

bie do 7 os., wyjątkowo 26 IV 2013 – 15 ptaków. 
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus. W roku 2013 na jeziorze gniazdo-

wało ok. 750 par, w roku następnym około 500. W roku 2015 – ok. 500 par, po 
obniżeniu poziomu wody w zbiorniku pozostało ok. 40 par. W roku 2016 nielę-
gowa. Ponownie gniazdowała w kolejnych latach w liczbie 450 i 250 par.

Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus. Cztery stwierdzenia praw-
dopodobnie tych samych dwóch dorosłych ptaków 11, 12 i 13 IV i 15 IV 2014, 
ponadto 4 VII 2014 na jeziorze przebywał 1 imm.

Mewa siwa Larus canus. Pojedyncze ptaki zanotowano 12 i 17 IV 2014 oraz 
15 IV 2014 – 3 os. W kolejnych latach sporadycznie zalatująca.

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. Tylko trzy obserwacje w roku 2014; 10 V 
– 2 os. 25 V – 1 os., i 5 VI – 2. Ponownie zanotowana w roku 2018 – 9 VI – 1 os., 
4 VII – 2, 11 VII – 4. 
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Rybitwa białoczelna Sternula albifrons. Jedynie dwie obserwacje: 26 VI 
2013 – 6 os. i 13 VII 2013 – 3.

Bąk Botaurus stellaris. Na kontrolowanym terenie lęgowy w roku 2013 
i 2014. Ponownie zaobserwowany tylko w roku 2017 i 2018 r.

Bączek Ixobrychus minutus. Jedna para lęgowa w trzcinowisku w roku 2013 
i 2014. W roku 2018 lęgowe 2 pary. 

Czapla biała Ardea alba. Zanotowana trzykrotnie: 21 VII i 25 VIII 2014 
– 1 os. i 29 X 2014 – 2.

Trzmielojad Pernis apivorus. 10 V 2014 – 1 przelotny.
Błotniak stawowy Circus aeruginosus. W roku 2013 stwierdzono gniazdo-

wanie 2 par. W następnych latach prawdopodobnie nielęgowy.
Kania ruda Milvus milvus. Przelotnego ptaka widziano 25 IV 2014. 
Dzięcioł zielony Picus viridis. Jedna para lęgowa na kontrolowanym tere-

nie w roku 2013 i 2014.
Dzięcioł czarny Dryocopus martius. Prawdopodobnie lęgowa jedna para 

w granicach kontrolowanego obszaru. 
Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus. Pięciokrotnie odnotowano poje-

dynczego ptaka 13 IX 2012, 30 VIII, 27 IX, 25 X, 8 XI 2013.
Zimorodek Alcedo atthis. Jedna obserwacja żerującego ptaka – 25 XI 2013. 
Sroka Pica pica. Lęgowa, w dn. 7 II 2014 – nad jeziorem przebywało aż 

70 ptaków. 
Dziwonia Erythrina erythrina. Prawdopodobnie lęgowa w roku 2013, w któ-

rym odnotowano dwukrotnie śpiewającego ptaka 24 V i 25 VII.
Czeczotka Acanthis " ammea. Cztery obserwacje przelatujących ptaków: 

22 XI i 2 XII 2013 – 1, 17 I 2014 – 5 os., 21 II 2014 – 2 os.,
Remiz Remiz pendulinus. Zanotowany czterokrotnie: 21 IX 2012 – 3 os., 

28 IX 2012 – 1, 5 X 2012 – 1, 15 IV i 16 V 2014 – 1. 
Wąsatka Panurus biarmicus. Obserwowana trzykrotnie 9 XI 2012 – 2-3 

os., 25 X 2013 – 7, 27 XI 2018 – 5. 
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. Lęgowy, w roku 2013 stwierdzono 

od 7 do 8 śpiewających ptaków. 
Oknówka Delichon urbicum. 24 V 2013 nad jeziorem obserwowano kon-

centrację 380 os.
Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos. Jedna obserwacja śpiewającego pta-

ka 10 V 2013. 
Podróżniczek Luscinia svecica. Śpiewającego samca zanotowano 27 IV 2016. 
Droździk Turdus iliacus. Tylko jedna obserwacja 25 XI 2013 dwóch lecą-

cych ptaków. 
Kwiczoł Turdus pilaris. Lęgowy, notowany w ciągu całego roku, 22 II 2013 

na terenie jeziora Zgorzała przebywało 220 ptaków.
Pozostałe gatunki lęgowe w latach 2013-2014 to bażant Phasianus colchicus, 

grzywacz Columba palumbus, kukułka Cuculus canorus, dzięcioł duży Dendrocopos 
major, wilga Oriolus oriolus, wrona siwa Corvus cornix, pliszka siwa Motacilla 
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alba, zięba Fringilla coelebs, dzwoniec Chloris chloris, trznadel Emberiza citrinella, 
potrzos Schoeniclus schoeniclus, modraszka Cyanistes caeruleus, bogatka Parus 
major, zaganiacz Hippolais icternia, łozówka Acrocephalus palustris, trzcinniczek 
Acrocephalus scirpaceus, piecuszek Phylloscopus trochilus, pierwiosnek Phylloscopus 
sibilatrix, cierniówka Sylvia communis, piegża Sylvia curruca, gajówka Sylvia borin, 
kapturka Sylvia atricapilla, śpiewak Turdus philomelos, kos Turdus merula. 

Gatunki uznane za nielęgowe w omawianym okresie to kuropatwa Perdix 
perdix, sierpówka Streptopelia decaocto, jerzyk Apus apus, mewa białogłowa Larus 
cachinnans, bocian biały Ciconia ciconia, czapla siwa Ardea cinerea, krogulec 
Accipiter nisus, jastrząb Accipiter gentilis, myszołów Buteo buteo, dzięciołek 
Dryobates minor, srokosz Lanius excubitor, sójka Garrulus glandarius, kawka Corvus 
monedula, gawron Corvus frugilegus, pokrzywnica Prunella modularis, wróbel 
Passer domesticus, mazurek Passer montanus, świergotek łąkowy Anthus pratensis, 
grubodziób Coccothraustes coccothraustes, gil Pyrrhula pyrrhula, makolągwa Linaria 
cannbina, szczygieł Carduelis carduelis, kulczyk Serinus serinus, czyż Spinus spinus, 
potrzeszcz Emberiza calandra, sikora uboga Poecile palustris, skowronek Alauda 
arvensis, dymówka Hirundo rustica, brzegówka Riparia riparia, mysikrólik Regulus 
regulus, pełzacz leśny Certhia familiaris, pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla, 
strzyżyk Troglodytes troglodytes, szpak Sturnus vulgaris, rudzik Erithacus rubecula, 
kopciuszek Phoenicurus ochruros. W latach 2015-2018 listę nielęgowych uzupełniła 
pustułka Falco tinnunculus, świergotek rdzawogardły Anthus cervinus i jer Fringilla 
montifringilla.

Dyskusja

Wykonane prace wpłynęły w znaczącym stopniu na zmianę składu awifauny 
zasiedlającej ten teren. Obserwacja stanu wyjściowego, sprzed rozpoczęcia prac, 
w trakcie, oraz po zakończeniu rekultywacji pozwala dokonać takiej oceny. Sta-
nowi jednocześnie przesłankę czy zasadne jest z przyrodniczego punktu widzenia 
wykonywanie rekultywacji podobnych zbiorników z zachowaniem sposobu i za-
kresu wykonanego na terenie Jeziora Zgorzała.

Dotychczas nie prowadzono na terenie Jeziora Zgorzała systematycznych 
badań składu awifauny. Dane publikowane odwołują się do materiałów najczę-
ściej wyrywkowych, zebranych przez różnych autorów (np. Jędraszako-Dąbrowska 
i Cygan 1995, Luniak et al. 2001). Zrezygnowano z cytowania opracowań pla-
nistycznych w których podano skład awifauny jeziora ze wglądu na brak udoku-
mentowanego źródła pochodzenia obserwacji (np. Jeznach 1999). Stan awifauny 
stwierdzony w okresie prowadzenia prac rekultywacyjnych porównano przede 
wszystkim do inwentaryzacji wykonanej w roku 2011 (Stańczyk 2011). W roku 
2011 stwierdzono 46 gatunków, z których po analizie opisów zachowań 15 uzna-
no za lęgowe i 7 jako prawdopodobnie gniazdujące. Oznacza to, że w okresie 
rekultywacji jeziora liczba stwierdzonych ogółem taksonów wzrosła 2,5-krot-
nie, w tym lęgowych podobnie. Trzykrotnie wzrosła liczba lęgowych gatunków 
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wodno-błotnych (tab.). W roku 2011 gniazdowało zaledwie 6 gatunków (bączek, 
krzyżówka, błotniak stawowy, kokoszka, łyska, czajka) z tej grupy ptaków, w roku 
2013 – 19 a w 2014 – 14. 

Tab. Liczba lęgowych i prawdopodobnie lęgowych par gatunków wodno-błotnych 
Non-Passeriformes Jeziora Zgorzała w roku 2011 oraz 2013 i 2014, „+” – lęgowy bez oceny licz-
by par

Table. Number of breeding and probably breeding pairs of wetland and waterbird species of 
Non-Passeriformes of the Lake Zgorzała in 2011 and 2013-2014, “+” – breeding but the number 
of pairs was not estimated. (1) – Species, (2) – Number of species

Gatunek (1) 2011 2013 2014

Anser anser 1
Aythya ferina 4-5 4

Aythya fuligula 2 9

Spatula querquedula 1 1

Anas platyrhynchos + 6 8

Tachybaptus ru! collis 5-6 4-7

Podiceps grisegena 0-1

Podiceps cristatus 3-4 1-2

Podiceps nigricollis 2-3 3-5

Rallus aquaticus 1 1

Gallinula chloropus + 4-5 4-5

Fulica atra + 20-26 17-24

Charadrius dubius 1

Vanellus vanellus 4-5 1

Tringa ochropus 1 1

Chroicocephalus ridibundus 750 500

Botaurus stellaris 1 1

Ixobrychus minutus 1 1 1
Circus aeruginosus 1 2

Liczba gatunków (2) 6 19 14

W latach 2013-2018 nie stwierdzono lęgów jedynie słowika szarego 
Luscinia luscinia, który prawdopodobnie gniazdował nad jeziorem w roku 2011. 
W porównaniu do wyrywkowych danych z końca lat XX wieku nie odnotowano 
w latach 2012-2014 pewnych lęgów perkoza rdzawoszyjego, który miał gniazdować 
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na jeziorze w drugiej połowie lat 1980. (Luniak et al. 2001) oraz cyraneczki i ro-
kitniczki Acrocephalus schoenobaenus (Jędraszko-Dąbrowska i Cygan 1995). Pierw-
szy z wymienionych gatunków cztery lata po rekultywacji zasiedlił Jezioro. Z kolei 
w okresie prac rekultywacyjnych po raz pierwszy wykryto z grupy gatunków wod-
no-błotnych lęgową gęgawę, cyrankę, perkozka, perkoza dwuczubego, zausznika, 
wodnika, sieweczkę rzeczną, samotnika. Wśród lęgowych wyróżniają się stanowi-
ska bąka, bączka i błotniaka stawowego – gatunków wymienionych w Załączniku 
I Dyrektywy Ptasiej. Na uwagę zasługuje gniazdowanie śmieszki. Pierwsza wzmian-
ka podaje lęgi z 2 poł. lat 1970., w roku 1986 miało lęgi tu wyprowadzać ok. 500 
par (Jędraszko-Dąbrowska i Cygan 1995). W 2000 r. wielkość populacji lęgowej 
oceniono na 100-120 par. W wyniku rekultywacji liczba lęgowych par wyniosła 
maksymalnie ok. 750.

Odtworzenie czaszy zbiornika stworzyło dogodne warunki do wykorzysta-
nia tego terenu przez ptaki migrujące z grupy Non-Passeriformes. Ich liczba wzro-
sła z 6 do aż 23. Odtworzona czasza jeziora sprzyjała pojawom rzadko notowa-
nych ptaków na terenie Warszawy, poza Wisłą, np. bernikli kanadyjskiej, mewy 
czarnogłowej, podróżniczka.

Bilans zysków i strat wskazuje, że rekultywacja polegająca na odtworzeniu 
dawnej czaszy Jeziora z jednoczesnym pozostawieniem części w stanie naturalnej 
sukcesji pozytywnie wpłynęła na awifaunę tego terenu. Wskazane jest obserwo-
wanie przemian jakie zachodzą na tym cennym pod względem hydrogeologicz-
nym i przyrodniczym jeziorze wytopiskowym. Bogactwo awifauny skłania do po-
nownego rozważenia utworzenia na tym terenie użytku ekologicznego, zgodnie 
z pierwotną koncepcją podaną w studium uwarunkowań i zagospodarowania prze-
strzennego Dzielnicy Ursynów. Postulowane przez Ptaka (2015) działania pole-
gające na odtworzeniu istniejących dawniej a obecnie zanikłych jezior na obsza-
rach leśnych w celu zwiększenia pozaprodukcyjnych funkcji lasu wydają się uza-
sadnione. Potwierdzają to wyniki realizacji projektu na terenie Jeziora Zgorzała.
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