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V. TERIOFAUNA (dr inż. Witold Strużyński, mgr Rafał Kuropieska, mgr Jacek Tabor) 

 

 

NIETOPERZE 

 

 

1. Termin kontroli: 
Nasłuchy detektorowe badanego obszaru prowadzono w okresie maj-wrzesień 2016. Wykonano 6 

kontroli w optymalnych warunkach pogodowych (tj. bezwietrzne wieczory bez opadów deszczu) 

trwające średnio ok. 50 min. Rozkład i długość trwania poszczególnych kontroli przedstawia tabela:  

 

Nr kontroli Data Czas trwania [min] 

1. 18.05.2016 50 

2. 07.06.2016 40 

3. 21.06.2016 45 

4. 21.07.2016 45 

5. 13.08.2016 60 

6. 21.09.2016 50 

 

 

2. Sprzęt: 

Do wykrywania nietoperzy używano detektora ultradźwiękowego Petterson D-230 pracującego 

w systemie frequency division. Nagrań dokonywano za pomocą rejestratora cyfrowego ZOOM 

Hn2 zapisującego dane na karcie pamięci w formacie WAVE. Analizę nagrań wykonano za pomocą 

specjalistycznego programu komputerowego (analizującego spektrogramy bioakustyczne) w 

którym można oznaczyć nietoperze do gatunków lub rodzajów. Do pracy wykorzystano program 

BatSound 4.1.  
 

3. Metodyka: 

Nasłuchy i zarazem nagrania prowadzono w optymalnych warunkach przy bezwietrznej pogodzie i 

braku opadów oraz zachmurzenia. 

Nagrania prowadzono w kilku wytypowanych punktach (P1, P2, P3) oraz podczas przemieszczania 

się po trasie transektu przebiegającego na terenie badań. Nasłuchy i rejestrację aktywności 

nietoperzy w każdym z punktów badawczych wykonywano przez co najmniej 10 minut. Przejście 

transektu zajmowało 10-20 minut. Łącznie w całym okresie badań dokonano 290 minut nagrań. Z 

uwagi na brak aktywności żerowiskowej nad oczkiem wodnym, nie prowadzono aktywnego 

chwytania tej grupy zwierząt. 

 

4. Wyniki: 

W ciągu 290 minut nagrań stwierdzono 16 jednostek aktywności nietoperzy, czyli 

zarejestrowanych nieprzerwanych sekwencji sygnałów echolokacyjnych jednego osobnika, o 

długości od jednego impulsu do 5 sekund. W większości przypadków jednostka aktywności 

odpowiada trwającemu krócej niż 5 sekund przelotowi jednego osobnika przez zasięg odbioru 

detektora. W przypadku zarejestrowania dłuższej niż 5 sekund nieprzerwanej sekwencji sygnałów, 

traktuje się ją jako liczbę jednostek aktywności odpowiadającą wynikowi podzielenia czasu 

nagrania podanego w sekundach przez 5, po zaokrągleniu wyniku w górę do liczby całkowitej. W 
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przypadku jeśli równocześnie zarejestrowano sekwencję sygnałów kilku osobników i istnieje 

możliwość określenia ich liczby na podstawie analizy sonogramu, jednostki aktywności zlicza się 

oddzielnie dla każdego osobnika. W przypadku jeśli zarejestrowano równocześnie sygnały tak 

dużej liczby nietoperzy, że nie jest możliwe ich wyróżnienie na sonogramie i policzenie, aby 

uniknąć zawyżania danych do celów obliczenia jednostek aktywności przyjmuje się, że na nagraniu 

zarejestrowano równocześnie 3 osobniki nietoperzy. Jednostki aktywności w miarę możliwości 

należy zliczać osobno dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków (Kepel i in. 2009, 2011).  

 

Nr kontroli Data Czas trwania 

[min] 

Stwierdzenia nietoperzy  

gatunek / ilość jednostek aktywności 

1. 18.05. 50 - 

2. 07.06. 40 mroczek późny / 2 

3. 21.06. 45 - 

4. 21.07. 45 mroczek późny / 1 

mroczki (grupa) / 2 

5. 13.08. 60 borowiec wielki / 4 

nocek duży / 3 

karlik większy / 1 

karlik drobny / 1 

6. 21.09. 50 karlik wiekszy / 1 

mroczki (grupa) / 1 

Razem 290    

 

 Na badanym obszarze nietoperze spotykano nieregularnie (4 z 6 kontroli). Największą 

aktywność stwierdzono w okresie lipiec-sierpień uznawany za szczyt aktywności lokalnych 

populacji oraz czas rozpadu kolonii rozrodczych i początek jesiennych migracji. 

Analiza zebranego materiału wykazała występowanie na badanym obszarze co najmniej 5 

gatunków nietoperzy.  

 

Stwierdzono : 

 borowca wielkiego Nyctalus noctula 

 mroczka późnego Eptesicus serotinus 

 karlika większego Pipistrellus nathusii 

 nocka dużego Myotis myotis 

 karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus 
 

Najczęściej rejestrowanym gatunkiem był borowiec wielki (4 jednostki aktywności) oraz  mroczek 

późny (3 jednostki aktywności) i nocek duży (3 jednostki aktywności). Nagrano również karlika 

większy (2 jednostki aktywności) i karlika drobnego (1 jednostka aktywności). Zarejestrowano 

również aktywność nietoperzy zaliczonych do grupy gatunków (mroczki) – borowiec wielki, 

borowiaczek, mroczki – 3 jednostki aktywności. 

Opis gatunków (za: Sachanowicz i Ciechanowski 2005) : 

 

Borowiec wielki – duży, pospolity w całym kraju nietoperz. Zasiedla duże kompleksy leśne, stare 

parki i doliny rzeczne, ale można go również spotkać w miastach, gdzie coraz częściej zasiedla 

budowle wzniesione przez człowieka, zwłaszcza wielkopłytowe bloki mieszkalne. Żeruje na 

otwartej przestrzeni, w lukach w drzewostanie i przy latarniach ulicznych. Lata dość wysoko nad 

ziemią (10-20 m), zwykle dość daleko od roślinności. 
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Mroczek późny – jeden z największych i najczęściej spotykanych (również w miastach) krajowych 

nietoperzy. Jego zasięg obejmuje całą Polskę. Zasiedla różne środowiska przekształcone przez 

człowieka. Jest gatunkiem wybitnie synantropijnym i przez cały rok korzysta z kryjówek w 

budynkach. Kolonie rozrodcze zakłada wyłącznie na strychach. Żeruje w różnorodnych 

środowiskach, w środowisku miejskim często w pobliżu lamp. Gatunek zasadniczo osiadły, cześć 

osobników podejmuje krótkodystansowe wędrówki. 

 

Karlik większy – najpospolitszy nietoperz w kompleksach leśnych pojezierzy północnej Polski. 

Słynie z długodystansowych wędrówek. Występuje w okolicach lesistych o dobrze rozwiniętej sieci 

zbiorników wodnych. W okresie migracji pojawia się również w miastach. Jego naturalnymi 

kryjówkami są dziuple drzew, ale też korzysta z budowli ludzkich. Żeruje nad wodami, w lukach 

drzewostanów i skrajach lasów. 

 

Nocek duży jest największym, krajowym gatunkiem nietoperza, należącym do stałych elementów 

naszej fauny. Użytkuje szerokie spektrum środowisk – żeruje najczęściej na terenach leśnych, zaś 

kryjówki letnie wybiera raczej na terenach zurbanizowanych. Lata dość wolno i nisko nad ziemią. 

 

Karlik drobny – najmniejszy nietoperz Europy. Silnie związany z człowiekiem, często zasiedlający 

budynki mieszkalne. 

 

5. Miejsca hibernacji i rozrodu: 
Na badanym obszarze nie stwierdzono obiektów odpowiednich do zimowania nietoperzy. 

Natomiast obecność podczas kontroli w okresie maj-wrzesień wskazuje na żerowiskowy charakter 

wykorzystania Parku przy Bażantarni. 
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Ryc 1. Zastosowana metodyka badań chiropterologicznych 

 

6. Zalecenia, rekomendacje oraz działania minimalizujące i zapobiegawcze. 

W obrębie Parku Przy Bażantarni nie stwierdzono obecności miejsc rozrodu dla nietoperzy. Nie 

wykryto drzew w których odnotowano kolonie rozrodcze czy miejsca stałego przebywania. Jest to 

jedynie miejsce ich żerowania w okresie rozrodczym osobników z sąsiednich kryjówek i miejsc 

rozrodu. 

W celu zabezpieczenia potencjalnych i możliwych miejsc rozrodu należy przed podjęciem prac 

renowacyjnych wytypować kilka drzew dziuplastych do ich pozostawienia. Działania do 

uzgodnienia z Inwestorem  po wykonaniu projektu przedsięwzięcia, prac dendrologicznych/opisu 

zieleni, wskazaniu przez służby ogrodnicze konkretnych drzew do wycinki czy kolidujących z 

proponowanymi szlakami i ciągami pieszymi. Rekomendowany nadzór zoologiczny podczas prac 

wycinkowych. Ma on za zadanie adekwatne reagowanie i zabezpieczanie wykrytych podczas prac 

potencjalnych miejsc zimowania czy odnalezionych miejsc rozrodu zdiagnozowanych np. po 

obecności odchodów w dziuplach. 

Zalecany termin wykonania prac pielęgnacyjnych drzewostanu: wrzesień – kwiecień. 

W przypadku wykonywania prac poza okresem hibernacji zimowej (kwiecień – wrzesień), należy 

wystąpić do właściwych organów ochrony przyrody w celu uzyskania zgody na odstępstwo od 

zakazów wobec wykazanych powyższych chronionych gatunków nietoperzy. Zakaz umyślnego 

płoszenia lub niepokojenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn 6 października 2014 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 poz. 1348)). 

W obrębie parku należy rozwiesić około 20 budek dla nietoperzy. Miejsca i wskazanie lokalizacji 

budek do gestii nadzoru zoologicznego. Budki należy corocznie konserwować i uzupełniać braki.  
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POZOSTAŁE SSAKI (poza nietoperzami) 

 

1. Metoda 

 

Próba uzyskana podczas badań faunistycznych kręgowców jest także reprezentatywna i pozwala na 

poprawne określenie i charakterystykę zgrupowań  ssaków.  

Dane odnośnie teriofauny zbierano w drodze bezpośrednich obserwacji osobników z użyciem 

sprzętu optycznego zapewniającego niepłoszenie zwierząt (lornetka i luneta). Spenetrowano 

równomiernie cały teren obiektu badawczego poruszając się po transektach badawczych i 

analizując z badawczych punktów obserwacyjnych. Zastosowano metody przyjęte powszechnie w 

badaniach teriologicznych. Z powodu silnej penetracji terenu przez człowieka oraz faktu, że teren 

inwentaryzacji jest miejscem spacerów mieszkańców z psami, możliwości czynnej obserwacji 

ssaków były wielce utrudnione. 

 

Daty kontroli: 

15 marca 2016 

25 marca 2016 

1 kwietnia 2016 

19 kwietnia 2016 

10 maja 2016 

29 maja 2016 

2 czerwca 2016 

15 czerwca 2016 

6 lipca 2016 

13 lipca 2016 

10 sierpnia 2016 

1 września 2016 

20 września 2016 

4 października 2016 

10 października 2016 

 

Łącznie podczas obserwacji spędzono 15 dni oraz 46 godzin. W celu zwiększenia ich efektywności 

prace prowadzono w godzinach wczesno – porannych oraz wieczornych czyli w okresie 

największej aktywności ssaków. Dane nanoszono na mapy kartograficzne z podaniem warunków 

pogodowych, czasu obserwacji, nazwy gatunkowej, rodzaju zachowania, kierunku przemieszczania. 

Stosowano także pośrednią analizę występowania ssaków obserwując ich ślady bytności (np. 

zgryzy, obecność sierści, kopce, korytarze), tropy, dochody. 

 

 



Charakterystyka stanu siedliska przyrodniczego, inwentaryzacja przyrodnicza ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków chronionych. 

Park Przy Bażantarni (wraz z przylegającym oczkiem wodnym) 

 

Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne 

 Strona 76 
 

 

 

 

 

 

Fot 1. Zastosowanie pułapek żywołownych jako element metodyki badawczej zgrupowania 

drobnych ssaków owadożernych i gryzonie w parku Przy Bażantarni. 

 

W celu uzyskania informacji o zespole drobnych ssaków (owadożerne, gryzonie) zastosowano 

pułapki żywołowne (Fot 1). Umieszczono je w liczbie 17 sztuk w 10 punktach równomiernie 

zlokalizowanych na terenie parku i przyległego oczka (Ryc 2). Przeprowadzono 2 serie odłowów – 

w dniu 15 czerwca oraz 10 sierpnia. W celu zwabienia drobnych ssaków do wnętrza pułapki 

wkładano kawałki świeżych owoców i zboża. Ustawiano je o zmierzchu a kontrolowano 

następnego dnia przed południem. Lokalizowano ich położenie w pobliżu osłon roślinności, jako 

zanęty stosując mieszanki paszowe dla gryzoni. Dodatkowo teren patrolowano w godzinach 

wieczornych, kiedy część ssaków uaktywnia się (np.kuny, jeże). 
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Ryc. 2. Lokalizacja umieszczenia pułapek żywołownych. 

 

 Do uzupełnienia charakterystyki ssaków wykorzystano dane z analizy zbioru zrzutek (3 szt. 

wypluwek) ptaków drapieżnych i sów w obrębie parku. Skontrolowano potencjalne schronienia i 

kryjówki zimowe. Dane uzupełniono o wywiad z lokalną ludnością. 

 

 

2. Wyniki i dyskusja 

 

 Łącznie odnotowano 10 gatunków ssaków (poza nietoperzami): 

 

 kret 

 mysz domowa 

 jeż wschodni 

 nornica ruda 

 kuna domowa 

 kuna leśna 

 mysz polna 

 wiewiórka pospolita 

 szczur wędrowny 

 lis 

 

 

Na podstawie zastosowanej wielowątkowej metodyki uzyskano następujące wyniki. Łącznie 

stwierdzono 11  gatunków należących do 5 rzędów: jeżokształtnych Erinaceomorpha – 1 gat., 
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ryjówkokształtnych Soricomorpha – 1 gat., gryzoni Rodentia – 4 gat., gatunków drapieżnych 

Carnivora – 2 gat, (Tabela 1).  

Spośród wykazanych gatunków, jedynie trzy są objęte ochroną częściową zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 X 2014 roku. Wykazany skład gatunkowy ssaków 

na terenie Parku Przy Bażantarni  można określić jako ubogi. Nie zarejestrowano rzadkich 

gatunków ssaków, ani gatunków chronionych wraz z siedliskami na mocy Dyrektywy Siedliskowej. 

Trzy z zarejestrowanych gatunków (jeż, wiewiórka i kret) objęte są ochroną częściową, a trzy 

gatunki (lis, kuna domowa, kuna leśna) są gatunkami łownymi (Tabela 1). Wszystkie gatunki 

zasiedlają zarówno tereny podmiejskie, jak również warszawskie parki i inne tereny zieleni 

miejskiej. Wykazany skład teriofauny nawiązuje do innych terenów zieleni w obrębie aglomeracji 

warszawskiej (Andrzejewski i in. 1978, Gryz i in. 2008, Luniak 1990). Nie wskazuje to na wybitne 

znaczenie faunistyczne analizowanego terenu czy też konieczność jego ochrony. W związku z 

planowanymi pracami renowacyjnymi parku nie przewiduje się więc zatem istotnych i negatywnych 

oddziaływań na zgrupowanie fauny ssaków tego terenu. 

 

Tabela 1. Lista stwierdzonych gatunków w Parku Bażantarnia 

Nazwa polska Nazwa łacińska Status ochronny 

gatunku 

Kategoria 

stwierdzenia 

Jeż wschodni  

Erinaceus concolor  

ochrona częściowa Obserwacja czynna 

(nocą) 

Kret  Talpa europaea ochrona częściowa Obecność kopców, 

obserwacja czynna 

Nornica ruda Myodes glareolus brak Pułapka żywołowna 

Mysz polna Apodemus agrarius brak Pułapka żywołowna 

Mysz leśna Apodemus flavicollis brak Pułapka żywołowna 

Kuna domowa Martes foina brak (gatunek łowny) Obserwacja czynna 

(nocą) 

Lis  Vulpes vulpes brak (gatunek łowny) Obserwacja czynna 

Szczur wędrowny Rattus norvegicus brak Obserwacja czynna 

Wiewiórka 

pospolita 

Sciurus vulgaris ochrona częściowa Obserwacja czynna 

Kuna leśna Martes martes brak (gatunek łowny) Obserwacja czynna 

  

 
Liczebność ssaków na powierzchni Parku Przy Bażantarni i sąsiednim oczku wodnym  można 

oszacować na następujące przedziały liczebności: 

 

Jeż wschodni: 1-2 osobniki  

Kret: 2-6 osobników 

Szczur wędrowny: 1-4 osobników  

Mysz polna: 8-20 osobników  



Charakterystyka stanu siedliska przyrodniczego, inwentaryzacja przyrodnicza ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków chronionych. 

Park Przy Bażantarni (wraz z przylegającym oczkiem wodnym) 

 

Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne 

 Strona 79 
 

Mysz leśna: 2-8 osobników  

Lis: 1-2 osobniki (przechodnie, głównie w okresie zimy i późnej jesieni)  

Wiewiórka pospolita: 1-2 osobniki 

Kuna leśna: 1-2 osobniki (spotykana efemerycznie, przypadkowo) 

Kuna domowa: 1-2 osobniki 

Nornica ruda: ok. 10 osobników 

Szczur wędrowny: 5-10 osobników 

 

 

 
 

Ryc. 3. Lokalizacja obserwacji chronionych gatunków ssaków. 

 

 

3. Działania zapobiegawcze i minimalizujące 
 

W celu przeprowadzenia zabiegów z zakresu pielęgnacji drzew (usunięcie nalotu do 10 lat, 

usunięcie spróchniałych drzew lub ich części), przy jak najmniejszym narażeniu środowiska 

przyrodniczego na straty - proponowane są następujące działania: 

 

1/ prace należy prowadzić poza okresem największej aktywności rozrodczej i żerowiskowej ssaków 

(proponowany przedział czasowy: 1 listopada – 1 marca) 

2/ podczas realizacji zadań należy zapewnić stały i systematyczny nadzór zoologiczny. Ma on na 

celu adekwatne reagowanie do zaistniałych zagrożeń, bieżące zabezpieczanie chronionych 

gatunków zwierząt w przypadku pojawienia się ich na terenie zabiegów (np. hibernujące jeże w 

stertach gałęzi, liści podczas okresu zimowania). Ponadto zadaniem nadzoru powinno być 

reagowanie i udział w potencjalnych konfliktach społecznych, przygotowywanie wniosków do 

właściwych organów na odstępstwa od zakazów wobec chronionych ssaków. 

3/należy wystąpić do właściwych organów ochrony przyrody o uzyskanie decyzji na odstępstwa 

wobec zakazów dla chronionych gatunków: 

 

 a/  Zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia (jeż wschodni, wiewiórka, kret) 
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b/ Zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, 

tarlisk, zimowisk lub innych schronień (wiewiórka, kret) 

c/ Zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, 

odpoczynku, migracji lub żerowania (jeż wschodni, wiewiórka, kret) 

d/ Zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w 

miejscach rozrodu lub wychowu młodych (jeż wschodni, wiewiórka, kret) 

e/ Zakaz umyślnego chwytania i przenoszenia (jeż wschodni – podczas przenoszenia w 

ramach nadzoru zoologicznego, w przypadku odnalezienia hibernujących osobników) 

 

4/ w 2  miejscach usypać pryzmy kamienne dogodne do schronień dla drobych ssaków. Lokalizacja 

i liczba pryzm w gestii nadzoru zoologicznego. 

5/ w 2 miejscach na terenie parku ułożyć sterty gałęzi i pozostawić je do naturalnego rozkładu jako 

miejsce bytowania cennych ssaków (jeże). Lokalizacja i liczba stert w gestii nadzoru 

zoologicznego. 

 

 

Fotografie: 

 

Fot. 2. Osobnik kreta, martwy okaz – kwiecień 2016.  
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