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Oświadczenie 

 

Niniejsze pismo dotyczy opisu prac polegających na realizacji zapisów decyzji derogacyjnej, 

wydanej w związku z potrzebą usunięcia sztucznych zbiorników wodnych, powstałych po 

przeprowadzonych wykopach archeologicznych przy ul. Toruńskiej w Gdańsku. W związku 

z zaistniałą sytuacją oświadczam co następuje. 

Przedmiotowy teren, od zeszłego roku szczelnie wygrodzony płotkiem herpetologicznym, 

zasiedlony jest na stałe przez żaby zielone, dla których sztuczne zbiorniki wodne stały się 

miejscem rozrodu i zimowania. Płazy te hibernują na dnie zbiorników, dlatego niemożliwe jest 

prowadzenie prac zmierzających do ich osuszenia w okresie zimowym lub wczesną wiosną, 

ponieważ nieaktywne osobniki zostałyby pozostawione w mule i zasypane. Z drugiej strony, 

na terenie w sezonie lęgowym gniazdują ptaki. Prace w zbiornikach są więc możliwe w 

relatywnie krótkim okresie, od opuszczenia gniazd przez młode ptaki do obniżenia się 

aktywności i rozpoczęcia hibernacji płazów.  

W celu wydłużenia tego okresu, w połowie kwietnia 2022 r., przed rozpoczęciem lęgów 

ptaków, podjęto decyzję o wykoszeniu roślinności brzegowej w zbiornikach wodnych, by 

zniechęcić, przynajmniej częściowo, ptaki do założenia gniazd. W momencie wycinania trzcin 

nie było na zbiornikach czynnych gniazd (z jajami). Działanie to dotyczyło szczególnie 

łabędzia niemego, którego młode późno osiągają zdolność do lotu, czyli możliwość 

bezpiecznego opuszczenia zbiornika wodnego. Należy podkreślić, że przed zniesieniem jaj 

w gnieździe, płoszenie łabędzia było zgodne z warunkami decyzji derogacyjnej. Jednocześnie 

należy zauważyć, że skuteczniejszą i bardziej trwałą metodą usunięcia roślinności brzegowej 

byłoby zastosowanie koparki. Powodowałoby to jednak ryzyko dla wciąż hibernujących na 

dnie płazów, które nie byłyby w stanie przemieścić się i w konsekwencji część z nich zginęłaby. 

Zalecono więc niewykorzystywanie koparki, tylko metodę wykaszania, do czego inwestor się 

zastosował. 

Mało inwazyjna metoda okazała się nieskuteczna, ponieważ łabędź niemy jest gatunkiem, który 

ciężko się wypłasza. W efekcie, w południowym zbiorniku powstało gniazdo i doszło w nim 

do zniesienia. Od momentu rozpoczęcia wysiadywania jaj, zalecono zaprzestanie wszelkich 

prac na zbiorniku, do czego inwestor się zastosował. W południowym zbiorniku przebywają do 

dnia dzisiejszego dorosłe i młode osobniki łabędzia niemego oraz inne ptaki lęgowe. Zbiornik 

południowy do czasu opuszczenia go przez młode osobniki łabędzia jest wyłączony z prac, 

a treść kolejnych akapitów dotyczy zbiornika północnego. 

Jak wspomniano wcześniej, osuszanie zbiorników wczesną wiosną, przynajmniej do 10 maja 

2022 r., było niemożliwe ze względu na hibernujące żaby zielone, które dopiero po tym czasie 

były wystarczająco aktywne. Do tego czasu, pomimo wcześniejszych prac, również na 

zbiorniku północnym pojawiły się ptaki terytorialne –  łyska oraz perkozek. W momencie, 



w którym możliwe już byłoby bezpieczne dla żab zielonych rozpoczęcie wypompowywania 

wody, nie można było tego zrobić z uwagi na pojawienie się jaj w gnieździe perkozka. Zalecono 

niepodejmowanie prac również na zbiorniku północnym, do czego inwestor się zastosował. 

Prace odsunięto w czasie do momentu przerwy w lęgach ptaków. Oczekiwanie na zakończenie 

całego okresu lęgowego ptaków niosłoby za sobą ryzyko dla żab zielonych, ponieważ 

bezpieczne osuszenie zbiornika jest możliwe w okresie do połowy września (później jedynie 

podczas ciepłej jesieni), a zbiornik z obniżonym poziomem wody przed finalnym osuszeniem, 

wymaga niekiedy wielu wizyt w celu całkowitego odłowienia ukrywających się płazów w 

pozostałej na dnie warstwie wody i mułu. W niskich temperaturach płazy te są mało aktywne, 

mogą zostać przeoczone i zasypane. 

Zbiornik północny kontrolowano kilkukrotnie w ciągu miesiąca do dnia 25 lipca 2022 r.. 

W czasie kontroli obserwowano rosnące młode perkozki (ostatnia obserwacja wyrośniętego 

i usamodzielnionego młodego – 4.07.2022 r.) oraz łyski (strata lęgu na etapie wyrośniętych 

piskląt, prawdopodobnie na skutek drapieżnictwa lisa – 21.07.2022 r.). Zbiornik był też 

miejscem lęgu trzcinniczka (zakończenie karmienia poza gniazdem – ok. 15.07.2022 r.). Bywał 

okresowo odwiedzany przez kokoszkę (w tym rodziny z pisklętami), krzyżówki, śmieszki 

i zimorodka jako żerowisko. Ponieważ w dniu 25.07.2022 r. nadal nie obserwowano piskląt 

perkozka (wg danych literaturowych klucie piskląt tego gatunku z drugiego lęgu ma miejsce do 

połowy lipca, zwykle wcześniej; lęg nie zawsze jest powtarzany w przypadku ukończenia 

pierwszego lęgu z sukcesem), ani lęgów innych gatunków ptaków, wydano zalecenie 

o możliwości rozpoczęcia osuszania zbiornika. W tym celu użyto pompy ze ssakiem 

zabezpieczonym siatką o oczkach 10 x 10 mm.  

Bezpośrednio przed rozpoczęciem osuszania na zbiorniku obserwowano parę łysek, 

pojedynczego osobnika perkozka, a nieregularnie także pojedyncze osobniki kokoszki, 

krzyżówki i śmieszki. W trakcie osuszania rozpoczętego w dniu 26.07.2022 r., odsłaniające się 

brzegi i opadający poziom wody wabił śmieszki, kokoszki, krzyżówki i wrony siwe 

ułatwionymi możliwościami żerowania. Zbiornik podzielił się na trzy niezależne części, 

z czego część najbardziej północna była już wcześniej wydzielona przez porośniętą trzciną 

wyspę. Wynika to z faktu, że wodą wypełnione są wykopy po przeprowadzonych badaniach 

archeologicznych, dlatego dno jest nieregularne, poprzedzielane groblami. W trakcie osuszania 

codziennie monitorowano zbiorniki, przynajmniej dwukrotnie w ciągu doby. W dniu 

29.07.2022 r. o godzinie 18.00 zaobserwowano w jednym z wydzielonych zbiorników parę 

perkozków ze świeżo wyklutymi młodymi. Natychmiast poinformowano o tym fakcie 

inwestora i zalecono wstrzymanie prac, do czego inwestor się zastosował. Niewiele wcześniej 

zaobserwowano na odwadnianym zbiorniku rodzinę kokoszek z kilkudniowymi młodymi, 

które przeszły z sąsiedniego zbiornika południowego (m. in. z łabędziem niemym), zwabione 

ułatwionymi możliwościami żerowania. W dniu 01.08.2022 r. rozpoczęto obniżanie poziomu 

wody w najbardziej północnym z powstałych po podziale zbiorników, czyli najbardziej 

oddalonym od perkozka, które to prace nie mają obecnie wpływu na stan siedliska perkozka. 

Ponieważ wypłoszenie z niej kokoszek było niemożliwe (ptaki dorosłe żerowały na 

odsłaniającym się brzegu i karmiły pisklęta), prace przerwano. 

 



Pomimo zapisów decyzji derogacyjnej umożliwiających płoszenie par ptaków z młodymi 

w miejscach ich wychowu prace, w części niedostępnej dla perkozka, zostaną podjęte pod 

warunkiem: opuszczenia trzech wydzielonych zbiorników przez kokoszki, które w tej chwili 

swobodnie przemieszczają się, lub dopiero w dniu 30.08.2022 r. w momencie osiągnięcia przez 

młode wieku 5 tygodni, kiedy to będą umyślnie płoszone. Prace w wydzielonym zbiorniku, 

zajętym przez perkozka, będą kontynuowane dopiero po usamodzielnieniu się młodych 

osobników tego gatunku. 
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