
 
 

 
 

MONITORING WYKORZYSTANIA BUDEK LĘGOWYCH 

DLA PUSTUŁEK W 2018 ROKU 
 
 

W 2018 roku Trójmiejska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (TG OTOP) ponownie 

podjęła się przeprowadzenia monitoringu wykorzystania specjalnych budek lęgowych dla pustułek (Falco 

tinnunculus) rozwieszonych na obszarze Gdańska i Sopotu. 

 

W 2014 roku, w ramach projektu „Falco gedanense, 

czyli pustułka z gdańskiego zaułka”, na obszarze 

Gdańska i Sopotu zostało zainstalowanych 20 budek 

lęgowych dla pustułek. Sposób ich zawieszenia 

zaprojektowany został tak, żeby był całkowicie 

bezpieczny dla mieszkańców i w żaden sposób nie 

naruszał estetyki ścian budynków. 

 

Projekt przygotowany został przez koleżankę Justynę 

Manuszewską dla Stowarzyszenia Gdański Animals – 

Towarzystwo Pomocy Zwierzętom. W realizacji 

projektu na obszarze Sopotu pomagała Trójmiejska 

Grupa OTOP, której członkowie podjęli się również prowadzenia regularnych obserwacji rozwieszonych 

budek w celu określania, w jakim stopniu będą one wykorzystywane przez pustułki, innymi słowy, jaki 

będzie efekt ekologiczny projektu. 

 

W trakcie prowadzenia monitoringu w 2015 roku, czyli 

w pierwszym sezonie lęgowym po rozwieszeniu budek obecność 

pustułek zarejestrowano przy dziewięciu budkach lęgowych 

a w pięciu ptaki przystąpiły do lęgów, wyprowadzając łącznie co 

najmniej dwanaście młodych.  

 

Wyniki monitoringu w 2018 roku przeszły nasze najśmielsze 

oczekiwania. Ptaki przystąpiły do lęgów w 12 budkach, 

wychowując przynajmniej 40 podlotów. 6 budek pozostało nie 

zajętych, zaś 2 budki zostały przez zarządców budynków zdjęte. 

Jedna ze zdjętych budek (Gdańsk, ul. Lelewela 17) zostało 

powieszona ponownie po zakończeniu termomodernizacji 

budynku.  

 

Ciekawostką jest fakt gniazdowania pustułek w budkach powieszonych w bardzo niewielkiej odległości 

od siebie: w dzielnicy VII Dwór w Gdańsku zarejestrowano gniazdowanie w budkach zlokalizowanych 

w odległości około 300 metrów od siebie. W obu ptaki szczęśliwie wychowały podloty. Podobną sytuację 

zanotowano również na sopockim Brodwinie, gdzie sokoły te przystąpiły do lęgów w budkach 

oddalonych od siebie o około 450 metrów.  

 

Serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom zaangażowanym w prowadzenie obserwacji: 

Małgorzacie Bloch, Marysi Chmielarz-Podejko, Ewelinie Kurach, Janinie Woszczyńskiej, Barbarze 

Zielara, Krzysztofowi Nowakowi, Patrykowi Podejko-Chmielarz, Andrzejowi Szuksztul, Radkowi 

Tabaczkiewiczowi oraz Dariuszowi Tarnawskiemu. 
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