
Okres lęgowy ptaków 
 
Przyjęło się, że nadchodzi wiosna, a z nią  okres lęgowy ptaków.  
Według Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska okres między 1 marca a 15 października 
jest powszechnie uznawany za okres lęgowy ptaków. Ten termin nie jest wprost określony             
w przepisach prawa jako okres lęgowy. 
Okres lęgowy ptaków to czas, kiedy ptaki dobierają się w pary, składają jaja i wychowują 
młode. Dla poszczególnych gatunków ptaków czas ten jest inny. Okres lęgowy może 
nieznacznie przesuwać się w poszczególnych latach, w zależności od panujących warunków 
pogodowych. Niektóre gatunki ptaków zaczynają lęgi wcześniej, inne później. Długość okresu 
lęgowego jest też różna. 
Nie ma przepisów definiujących, kiedy okres lęgowy ptaków się kończy, a kiedy zaczyna.                   
Z rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt wynika, że okres od 16 października do końca lutego, to okres, kiedy pod pewnymi 
warunkami wolno usuwać bez zezwolenia gniazda ptaków z budek, obiektów budowlanych                
i terenów zieleni. 
Pozostały przedział czasu od 1 marca do 15 października jest interpretowany jako okres 
lęgowy ptaków.  
Ważne jest, że ochrona gatunkowa ptaków obowiązuje cały rok, niezależnie od okresu 
lęgowego ptaków. W stosunku do wszystkich gatunków chronionych, również innych 
gatunków zwierząt, obowiązują zakazy dotyczące m.in.: 

• niszczenia siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, 
odpoczynku, migracji lub żerowania, 

• niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, 
• umyślnego płoszenia lub niepokojenia.  

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem i podlega 
karze aresztu albo grzywny. Dodatkowo, jeśli zniszczenie będzie znacznych rozmiarów albo 
szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy Kodeksu 
Karnego. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy zwierzęciu trzeba natychmiast pomóc. 
W sytuacji, kiedy zwierzę jest objęte ochroną gatunkową, a jest ranne lub osłabione, nie 
trzeba uzyskiwać zezwolenia na jego schwytanie i przetransportowanie celem udzielenia mu 
pomocy weterynaryjnej lub przewiezienia do ośrodka rehabilitacji zwierząt. Lista ośrodków, 
które mogą pomóc zwierzęciu w takiej sytuacji, z numerami telefonów kontaktowych jest 
dostępna na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
 

Pamiętajmy więc o ptakach, szczególnie w kontekście koniecznej wycinki drzew i krzewów. 

Sprawdźmy najpierw, czy nie ma tam gniazda!  

http://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce

