
KARTA OBSERWACJI GNIAZD W RAMACH VII MIĘDZYNARODOWEGO SPISU BOCIANA BIAŁEGO 2014 

Gmina Prażmów Data obserwacji 

(DD-MM-RR) 

Imię, nazwisko i adres zamieszkania obserwatora Nr karty 

Janusz Kos 

ul. Powsińska 10/16 

02-920 Warszawa 

1 

Powiat  piaseczyński 5 lipca 2014 r. 

Województwo mazowieckie e-mail: janusz.k@op.pl 

tel.: 609 842 540 

Nazwa           

gniazda 

Lokalizacja gniazda 

(miejscowość, ulica i nr domu 

oraz współrzędne GPS*) 

Usytuowanie Platforma Efekt lęgu Stan gniazda Nr zdjęcia Obecność/ 

brak obrączki 

Uwagi 

Wola 

Jaroszowa_01 

Wola Jaroszowa 65 

GPS – Wola Jaroszowa_01 

żywa topola PD HPm3 zły – gniazdo 

zagrożone 

P1030325; 

P1030326; 

P1030327      

Było 5 młodych, ale 2 wyrzucone z gniazda. 

Gniazdo osłonięte gałęziami, utrudniającymi 

ptakom dolot – wskazane przycięcie gałęzi. 

 

 

 

Wola 

Wągrodzka_01 

Wola Wągrodzka, ul. Graniczna 4 

GPS – Wola Wągrodzka_01 

SWDI PD HPm4 dobry – brak 

zagrożeń 

P1030328; 

P1030329; 

P1030330      

Słup ustawiony przez właścicieli posesji, od 4 lat 

gnieżdżą się na nim bociany, co roku są młode, 

ale właściciel nie potrafi określić ile ich było w 

latach ubiegłych. Zielona obrączka - foto. 

 

 

 

Prażmów_01 Prażmów, ul. Ryxa 2 

GPS – Prażmów_01 

SEBA brak HPo(m) zły – gniazdo 

zagrożone 

P1030331; 

P1030332; 

P1030333      

Gniazdo na słupie bez platformy. Istnieje od 2 

lat, w tym roku pierwszy raz 2 pisklęta, ale oba 

zginęły podczas walki stoczonej pomiędzy 

rodzicami i inną parą bocianów. 

Prażmów_02 Prażmów, ul. Ryxa 52/54 

GPS – Prażmów_02 

SEBI PM HPm3 zły – gniazdo 

zagrożone 

P1030334; 

P1030335; 

P1030336      

Gniazdo zbyt dużych rozmiarów – wys. > 1 m 

– wskazane zrzucenie 2/3 gniazda. Czarna 

obrączka – foto. 

 

 

 

Prażmów_03 Prażmów, ul. Ryxa 65 

GPS – Prażmów_03 

BMD PD HPo(g) zły – gniazdo 

zagrożone 

P1030337; 

P1030338; 

P1030339      

Zły stan techniczny platformy – 9-letnia, 

przegniła, przekrzywiła się i gniazdo z jajami 

osunęło się z dachu budynku. Platforma do 

wymiany. Tel. do właściciela – 228435566. 

żadnego rodzica na gnieździe nie widziano lub nie udało się obejrzeć 

żadnej części nogi pod względem obecności lub braku obrączek 

obserwowano oboje rodziców na gnieździe, u obu nogi w całości 

obejrzano, u 2. zanotowano obecność zielonej obrączki 

obserwowano oboje rodziców na gnieździe, u 1. obejrzano tylko golenie – zaznaczono 

obecność czarnej obrączki, u 2. obejrzano obie nogi w całości – brak obrączek 



Ławki_01 Ławki, ul. Główna 18 A 

GPS – Ławki_01 

K1BPB brak HPm4 zły – gniazdo 

zagrożone 

P1030340; 

P1030341; 

P1030342      

Gniazdo posadowione na używanym przez cały 

rok kominie piekarni. Właściciele zrezygnowali z 

jego używania, ale zgłaszają pilną potrzebę 

przeniesienia gniazda. Tel. do właściciela – 

Konrad Piekarczyk, tel.: 502654321. 

 

 

 

Wilcza Wólka_01 Wilcza Wólka 16 

GPS – Wilcza Wólka_01 

BSD brak HO dobry – brak 

zagrożeń 

P1030343; 

P1030344; 

P1030345      

Gniazdo 12-letnie, w tym roku pierwszy raz 

niezajęte przez bociany. Wg info od gospodarza 

w roku 2012 – HPm2; 2013 – HPm3. 

Wilcza Wólka_02 Wilcza Wólka 26 

GPS – Wilcza Wólka_02 

SEBO PM HF dobry – brak 

zagrożeń 

P1030346; 

P1030347; 

P1030348      

Pusta platforma zamontowana ok. 3 lat temu 

podczas wymiany słupa na nowy. 

Łoś_01 Łoś, ul. Prażmarska 39 

GPS – Łoś_01 

BGD brak HPm2 zły – gniazdo 

zagrożone 

P1030349; 

P1030350; 

P1030351      

Gospodarz planuje remont dachu w przyszłym 

sezonie lęgowym i chciałby przenieść gniazdo 

– Franciszek Śmiały, tel.: 605892415. 

         

         

         

         

Nie stwierdzono obecności gniazd w następujących miejscowościach w gminie: 

Ustanów, Krupia Wólka, Kędzierówka, Kamionka, Biały Ług, Rybno, Aleksandrów, 

Gabryelin, Stanisławów, Zawodne, Piskórka, Jeziorko, Krępa, Dobrzenica 

Nie udało się skontrolować następujących miejscowości w gminie: skontrolowano wszystkie miejscowości 

w gminie 

*opcjonalnie 

Po zakończeniu prac terenowych dane z karty obserwacji gniazd należy umieścić w internetowej bazie danych Polskiej Kartoteki Przyrodniczej dostępnej pod adresem: kartoteka-przyrodnicza.pl. 

 

 

w ramce znajdują się objaśnienia oznaczeń 

obecności lub braku obrączek u bocianów 

obserwowano jednego rodzica na gnieździe, 

obejrzano obie nogi w całości – brak obrączek 


