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okresie poza rozrodczym żab „brunatnych” - żaby trawnej, żaby moczarowej. Brak stwierdzeń 

fauny gadów.  

W sierpniu, wrześniu i październiku nie wykazano kolejnych gatunków płazów i gadów. Ale 

specyficzne lato, znaczny deficyt wody i wysokie temperatury mogły sprawić, że część gatunków 

ograniczyła swoją aktywność. 

 

 

3. PODSUMOWANIE 

 

Obszar parku charakteryzuje się siedliskiem, które nie sprzyja wysokiej aktywności płazów. 

Rozbudowany, zwarty, wysoki drzewostan wraz z licznymi siewkami sprawia, że na większości 

obszaru parku roślinność runa jest bardzo uboga i bardzo uboga. Nie sprzyja to występowaniu 

większości gatunków płazów. Jednak sąsiedztwo Centrum Ogrodniczego z ok 0,3 ha zespołem 

trzech zbiorników powoduje, że niektóre gatunki płazów znajdują tam optymalne warunki 

bytowania, tworząc stałą populację. Dodatkowo, właściciele szkółki ogrodniczej zabezpieczają 

teren wysokim opłotkowaniem folią od strony ul Rosoła, co zapobiega przedostawaniu się zwierząt 

(m.in płazów) na jezdnię.   

W czasie prac w Centrum Ogrodniczym zaobserwowano w obrębie zbiornika wodnego i 

jego bezpośrednim sąsiedztwie następujące gatunki płazów: 

 traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (jaja na roślinności wodnej) 

 kumak nizinny Bombina bombina (pojedyncze głosy samca) 

 grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (kijanki – kilka sztuk) 

 ropucha szara Bufo bufo (dorosłe osobniki) 

 żaba wodna Pelophylax esculentus (kijanki i osobniki dorosłe) 

 żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae (kijanki i osobniki dorosłe) 

 żaba trawna Rana temporaria (kijanki i dorosłe osobniki) 

 

Na tym samym obszarze stwierdzono również kilka osobników zaskrońca zwyczajnego 

(Natrix natrix) oraz pojedynczych osobników jaszczurki żyworodnej. 

 

Z pewnością występowanie płazów na terenie Parku Bażantarnia jest limitowane 

optymalnym siedliskiem rozrodczym jakie tworzy zespół małych stawów paciorkowych, który jest 

jedynym miejscem ich rozrodu. Jego usytuowanie oraz postawa świadoma ekologicznie  właścicieli 

posesji sprawia, że obecność płazów na terenie przyległym do parku jest w pełni zabezpieczona a 

warunki im stworzone wydają się optymalne dla tej grupy zwierząt. 

 

 

4. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE LUB ZAPOBIEGAWCZE W 

PRZYPADKU PODEJMOWANIA PRAC REWITALIZACYJNYCH NA OBSZRZE PARY 

PRZY BAŻANTARNII 

 

W przypadku planowania przez władze Urzędu Gminy Ursynów prac o charakterze 

rewitalizacyjnym należy uwzględnić terminy minimalizujące konflikt planowanych prac z 

aktywnością płazów. Za najwłaściwszy termin należy przyjąć okres jesienno-zimowy (od połowy 

października do końca lutego). Należy jednak uwzględnić konieczność nadzorowania prac 

ziemnych przez herpetologa w celu zabezpieczania miejsc, w których mogą zimować płazy. 

Dlatego też działaniami uprzedzającymi powinno być odgrodzenie płotkiem obszaru Centrum 
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Ogrodniczego od części publicznej parku aby uniknąć migracji płazów już od początku września. 

Zminimalizuje to potencjalny konflikt i niszczenie siedlisk – zimowisk płazów. Dodatkowymi 

działaniami powinno być podjęcie współpracy z właścicielami Centrum Ogrodniczego w celu 

wytypowania miejsc na ich terenie, optymalnych dla stworzenia zimowisk zastępczych – działania 

o charakterze kompensacyjnym. W tym celu należy miejsca te wytypować na podstawie wiedzy 

nadzoru herpetologicznego. 

Ze względu na możliwość potencjalnego niszczenia i płoszenia płazów w czasie planowanych prac, 

należy wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o stosowną zgodę. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIE: 

 

 
Fot. 1. Widok na zbiornik środkowy (rozlewisko) oraz staw północny w kwietniu 2016 r. 
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Fot. 2. Widok na stawy w połowie czerwca 2016 –widoczny ogromny deficyt wody. 

 

 
Fot. 3. Żaby moczarowe w czasie godów –początek kwietnia 2016, zbiornik środkowy 

Bażantarnia 
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Fot. 4. Samiec żaby moczarowej w charakterystycznej szacie godowej 

 

 
Fot. 5. Samica ropuchy szarej na tle zabudowań Centrum Ogrodniczego Bażantarnia 
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Fot. 6. Skrzek grzebiuszki ziemnej złożony w stawie północnym 

 

 

 
Fot. 7. Żaba wodna ze stawu północnego w Centrum Ogrodniczym Bażantarnia 
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III. HERPETOFAUNA (dr inż. Witold Strużyński) 

 

 

1. OPIS TERENU I METODYKA 

 

Badania rozpoczęto w kwietniu i prowadzono je do października 2016 roku Koncentrowały 

się na wykazaniu stanowisk płazów i gadów, stwierdzeniu składu gatunkowego, oszacowaniu 

liczebności oraz lokalizacji populacji poszczególnych gatunków.  

Z powodu preferencji siedliskowych obserwacje płazów prowadzono w pobliżu zbiornika 

wodnego znajdującego się na terenie Centrum Ogrodniczego Bażantarnia. Zbiornik składa się z 

trzech drobnych stawów w układzie paciorkowym. Zbiornik południowy jest silnie zarośnięty 

zwartym, pozbawionym otwartego lustra wody. Część środkowa to silnie wypłycony fragment 

pozbawiony roślinności szuwarowej, z niskim poziomem wody. Najczęściej w okresie od końca 

czerwca do połowy września środkowy zbiornik wysycha. Wypełnia się wodą dopiero w wyniku 

opadów jesiennych lub latem, okazjonalnie w czasie obfitych opadów deszczu. Ostatni fragment 

układu stawów to zbiornik północy o głębokości zalewu przekraczającym 180 cm, 

nieprzemarzający. W jego części występuje uboga roślinność zanurzona z grupy rdestnic. Zbiornik 

wykorzystywany do ekstensywnej hodowli ryb, gatunkiem dominującym jest karaś złocisty 

(Carassius auratus).  

Przedstawiony zespół drobnych zbiorników to jedyne miejsce w obrębie obszaru parkowego 

Bażantarnia, który stanowi zaplecze siedliskowe dla rozwoju wszystkich gatunków płazów 

wykazanych  na tym terenie. Dlatego też stanowisko to ma ogromne znaczenie dla utrzymania 

zadowalającego stanu funkcjonowania i występowania stwierdzonej na tym obszarze 

batrachofauny. 

Natomiast w przypadku gadów koncentrowano się na miejscach o większej ekspozycji 

słonecznej, zasobnych w bazę pokarmową preferowaną przez tą grupę zwierząt. Wyjątek spośród 

nich stanowiły: zaskroniec zwyczajny, jaszczurka żyworodna   związane z obszarami o 

podwyższonej wilgotności. 

W przypadku płazów rejestracji stanowisk dokonywano na podstawie stwierdzenia 

godujących osobników i miejsc ich rozrodu  w okresie wiosennym (kontrola raz na  tydzień), 

metodę uzupełniano o stosowanie nasłuchu aktywnych samców. Od czerwca inspekcje terenowe 

prowadzono 2-3 razy w miesiącu, koncentrując się na godzinach późno popołudniowych i 

wieczornych, które sprzyjały aktywności płazów poza okresem wysokich temperatur w ciągu dnia.  

 

 

2. WYNIKI INWENTARYZACJI 

 

W wyniku prowadzonych prac inwentaryzacyjnych, spośród przedstawicieli herpetofauny 

wykazano występowanie 10 gatunków płazów (tabela nr 1 gatunki wyróżnione kolorem żółtym) 

oraz 2 gatunki reprezentujące gady (tabela nr 2).  

 

Tab. 1. Płazy chronione w Polsce (kolorem żółtym zaznaczono gatunki występujące na 

obszarze objętym inwentaryzacją w Parku Bażantarnia) 

Gatunek Status prawny w Polsce 

Załącznik do Dyrektywy 

Siedliskowej 

Unii Europejskiej 
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Gatunek Status prawny w Polsce 

Załącznik do Dyrektywy 

Siedliskowej 

Unii Europejskiej 

Salamandra plamista 

(Salamandra salamandra) 
Ochrona częściowa Brak 

Traszka grzebieniasta (Triturus 

cristatus) 

Ochrona ścisła, wymagana 

ochrona czynna 

II załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej 

Traszka górska (Ichthyosaura 

alpestris) 
Ochrona częściowa Brak 

Traszka karpacka (Lissotriton 

montandoni) 

Ochrona ścisła, wymagana 

ochrona czynna 

II załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej 

Traszka zwyczajna (Lissotriton 

vulgaris) 
Ochrona częściowa Brak 

Kumak nizinny (Bombina 

bombina) 

Ochrona ścisła, wymagana 

ochrona czynna 

II załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej 

Kumak górski 

(Bombina variegata) 

Ochrona ścisła, wymagana 

ochrona czynna 

II załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej 

Ropucha szara 

(Bufo bufo) 
Ochrona częściowa Brak 

Ropucha paskówka (Epidalea 

calmita) 
Ochrona ścisła 

IV załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej 

Ropucha zielona 

(Pseudepidalea viridis) 
Ochrona ścisła 

IV załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej 

Grzebiuszka ziemna (Pelobates 

fuscus) 
Ochrona ścisła 

IV załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej 

Rzekotka drzewna 

 (Hyla arborea) 

Ochrona ścisła, wymagana 

ochrona czynna 

IV załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej 

Żaba trawna 

 (Rana temporaria) 
Ochrona częściowa Brak 

Żaba moczarowa  

(Rana arvalis) 
Ochrona ścisła 

IV załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej 

Żaba dalmatyńska  

(Rana dalmatina) 
Ochrona ścisła 

IV załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej 

Żaba jeziorkowa (Pelophylax 

lessonae) 
Ochrona częściowa 

IV załącznik Dyrektywy 

Siedliskowej 

Żaba wodna  

(Pelophylax kl. esculentus) 
Ochrona częściowa Brak 

Żaba śmieszka (Pelophylax 

ridibundus) 
Ochrona częściowa Brak 
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Ryc. 1. Lokalizacja stwierdzonych płazów w analizowanym terenie. 

 

 

Wykazane gatunki płazów wraz z lokalizacją: 

Płazy ogoniaste 

 

1/ Traszka zwyczajna 

Występowanie: stwierdzona w bezpośredniej obserwacji w wypłyconej, środkowej części układu 

stawów paciorkowych na terenie Centrum Ogrodniczego. Obserwowano samce aktywne w ciągu 

dnia w wodzie. Nie udało się stwierdzić obecności samic oraz złożonych jaj na roślinności 

podwodnej. Nie wykluczone, że gody mogły się odbyć w partiach szuwaru (3-część stawu) w partii 

centralnej, gdzie znajdują sie się najgłębsza część stawu utrzymująca poziom wody przez cały 

sezon. Ważnym jest fakt stwierdzenia stadiów larwalnych w czerwcu na wypłyconej części stawu 

północnego stykającej się ze stawem środkowym, który w tym okresie był już w stanie zaniku na 

skutek wysychania.  



Charakterystyka stanu siedliska przyrodniczego, inwentaryzacja przyrodnicza ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków chronionych. 

Park Przy Bażantarni (wraz z przylegającym oczkiem wodnym) 

 

Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne 

 Strona 29 
 

 

 

Płazy bezogoniaste 

 

2/ Kumak nizinny (gatunek z II załącznika Natura 2000) 

Występowanie: jest gatunkiem trudnym do obserwacji ale jego obecność można łatwo rozpoznać po 

charakterystycznym grupowym pohukiwaniu godowym. Niestety w okresie prowadzonych 

obserwacji aktywność głosowa kumaka była sporadyczna. Ale forsowne obserwacje i nasłuch 

wykazały jego aktywność w centralnej części zwartego szuwaru zbiornika południowego,  

 

3/ Grzebiuszka ziemna. 

Występowanie: ze względu na "ziemny" tryb życia jest trudna do zaobserwowania. Ale w okresie 

rozwoju kijanek łatwo je zauważyć ze względu na pokaźne rozmiary. Kijanki bardzo często 

zawisają niemal pionowo tuż pod lustrem wody. Zdecydowanie preferuje wody stojące. W 

godzinach wieczornych osobniki dorosłe były stwierdzane we wrześniu w części parkowej 

przylegającej do gospodarstwa ogrodniczego (stwierdzenia przypadkowe dokonane w czasie 

kontrolowania pułapek żywołownych wystawianych na drobne ssaki wzdłuż ogrodzenia).  

 

 

4/ Ropucha szara. 

W przeszłości odnotowywana często, szczególnie w okresie pory godowej. W 2016 roku 

stwierdzono jedynie jedną godujacą parę oraz kilka samców. Wykazano również złożony skrzek w 

postaci długich sznurów w obrębie stawu północnego. Kilka młodocianych osobników stwierdzono 

nocą w części wschodnie parku w odległości około10-20 m od ogrodzenia Centrum Ogrodniczego.  

 

5/ Ropucha zielona. 

Nie wykazano miejsc rozrodu, zlokalizowano jedynie głosy godowe kilku samców. Spośród 4 

głosów tylko jeden dobiegał znad zbiornika północnego w Centrum Ogrodniczym, osobnik ukryty 

był w załomie skarpy zbiornika. Pozostałe głosy dobiegały od strony północno-zachodniej w 

pobliżu ogrodzenia. Próby precyzyjnej lokalizacji nie dały rezultatu, głosy milkły w trakcie 

penetracji miejsc, z których dobiegały głosy godowe samców ropuchy zielonej. 

 

6/ Rzekotka drzewna. 

Ze względu na świetne maskowanie - jeden z trudniejszych płazów do zaobserwowania Ale 

charakterystyczny i donośny głos godowy umożliwia jego rejestrację. Nie wykazano stanowisk 

rozrodczych. A głosy dwóch samców wykazano jedynie w czerwcu. Dobiegały ze zwartego 

szuwaru południowego stawu w Centrum Ogrodniczym.  

 

7/ Żaba jeziorkowa. 

Stwierdzono w obrębie całego zespołu stawowego na terenie Centrum Ogrodniczego Bażantarnia. 

Obok żaby moczarowej jest to najliczniejszy gatunek płazów na inwentaryzowanym terenie. 

Populacja o wysokiej aktywności, preferująca zbiornik północy, gdzie współbytuje z lokalną 

ichtiofauną. W tej części zbiornika stwierdzano ponad 20 godujących par w czasie składania 

skrzeku (maj). 

 

8/ żaba wodna. 

Współbytująca z żabą jeziorkową ale ustępująca jej liczebności. Stwierdzana w zbiorniku 
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północnym i południowym zespołu stawów w Centrum Ogrodniczym. 

 

9/ Żaba trawna. 

Stwierdzona w kwietniu razem z żaba moczarową ale ustępująca jej liczebności. Pojedyncze 

osobniki obserwowano poza środowiskiem wodnym od maja do września. Ale w bardzo dużych 

wahaniach aktywności, przypuszczalnie za sprawą deficytów wody i obniżonej wilgotności siedlisk.  

 

10/ Żaba moczarowa. 

W kwietniu stwierdzono masowe gody tego gatunku, najliczniej obserwowana w środkowej, 

najpłytszej części zespołu stawów w Centrum Ogrodniczym. W czasie jednorazowej kontroli 

wykazywano do 16 par w amplexus. W przypadku skrzeku oszacowano kilkanaście jego 

zgrupowań. Z początkiem maja obserwowano masowy wylęg kijanek żaby moczarowej. Ich 

liczebność mogła przekraczać kilkadziesiąt tysięcy osobników! 

 

Tab.2 Oszacowane liczebności poszczególnych gatunków płazów  

GATUNEK SZACUNKOWA 

LICZEBNOŚĆ  

1. ŻABA TRAWNA (Rana temporaria) ** 

2. ŻABA MOCZAROWA (Rana arvalis) *** 

3. ŻABA WODNA (Rana esculenta) ** 

4. ŻABA JEZIORKOWA (Rana lessonae) *** 

5. RZEKOTKA DRZEWNA (Hyla arboreta) * 

6. ROPUCHA SZARA (Bufo bufo) * 

7. ROPUCHA ZIELONA (Bufo viridis) * 

8. GRZEBIUSZKA ZIEMNA (Pelobates 

fuscus) 

* 

9. KUMAK NIZINNY (Bombina bombina) * 

10. TRASZKA ZWYCZAJNA (Lissotriton 

vulgaris) 

* 

LEGENDA: *nieliczne (kilka osobników), **liczne (kilkanaście osobników), *** bardzo liczne 

(kilkadziesiąt osobników), ****masowe (kilkaset osobników) 

 

 

Stwierdzone gatunki gadów. 

Spośród 10 gatunków gadów występujących w Polsce, w obrębie inwentaryzowanego 

obszaru Parku Bażantarnia wykazano występowanie 2 gatunków (tabela nr 3 oznaczone kolorem 

żółtym). W przypadku gadów, w Polsce występuje jedynie 10 gatunków (tab.3).  

 

Tab. 3. Gatunki gadów występujące w Polsce wraz z ich statusem prawnym. Kolorem żółtym 

zaznaczono osobniki wykazane w trackie inwentaryzacji Parku Bażantarnia 

Lp Gatunek Status prawny w Polsce 

Załącznik do 

Dyrektywy 

Siedliskowej Unii 

Europejskiej 

1.  

żółw błotny 

(Emys orbicularis, Linnaeus, 

1758) 

Ochrona ścisła, wymagana 

ochrona czynna 

II załącznik 

Dyrektywy 

Siedliskowej 
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Lp Gatunek Status prawny w Polsce 

Załącznik do 

Dyrektywy 

Siedliskowej Unii 

Europejskiej 

2.  
żółw czerwonolicy (Trachemys 

scripta elegans) 

Gatunek inwazyjny – nie 

podlegający ochronie  

3.  

wąż Eskulapa  

(Elaphe longissima (Laurenti, 

1768) 

Ochrona ścisła, wymagana 

ochrona czynna 

IVzałącznik 

Dyrektywy 

Siedliskowej 

4.  

 

gniewosz plamisty (Corenella 

austriaca , Laurenti 1768) 

 

Ochrona ścisła, wymagana 

ochrona czynna 

IVzałącznik 

Dyrektywy 

Siedliskowej 

 

5.  
zaskroniec zwyczajny (Natrix 

natrix, Linnaeus 1758) 
Ochrona częściowa brak 

6.  
zaskroniec rybołów  (Natrix 

tesselata, Bonaparte, 1834) 
Ochrona ścisła Brak 

7.  
żmija zygzakowata (Vipera 

berus, Linnaeus 1758) 
Ochrona częściowa Brak 

8.  
jaszczurka zwinka (Lacerta 

agilis, Linnaeus 1758) 
Ochrona częściowa Brak 

9.  
jaszczurka żyworodna (Lacerta 

vivipara, Jaquin 1787) 
Ochrona częściowa 

IV załącznik 

Dyrektywy 

Siedliskowej 

 

10.  
padalec zwyczajny (Anguis 

frailis, Linnaeus 1758) 
Ochrona częściowa Brak 

 

 

 

Wykazane gatunki gadów wraz z lokalizacją 

 

1. jaszczurka żyworodna  

Gatunek typowy dla wysoko uwilgotnionych siedlisk, Występowanie  pojedynczych, dorosłych 

osobników stwierdzono na terenie Centrum Ogrodniczego na skraju szuwaru zachodniego brzegu 

stawu południowego. Gatunek ten obserwowano jedynie 3 razy, stwierdzając aktywność samotnych 

osobników.   

 

2.zaskroniec zwyczajny  

W czerwcu stwierdzono 4 osobniki, dwa dorosłe na wschodnim skłonie skarpy południowego 

stawu. Osobniki wygrzewały się na słońcu w godzinach porannych. Dwa młodociane osobniki 

stwierdzono w obrębie parku w sąsiedztwie Centrum Ogrodniczego, oba były ukryte pod 

zmurszałym fragmentem konaru. Obserwacja w czasie wystawiania pułapek żywołownych w 

godzinach wieczornych.  
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Chronologia obserwacji: 

W dniu 9 kwietnia w obrębie stawu na terenie Centrum Ogrodniczego  stwierdzono masowy wylęg 

kijanek żaby moczarowej oraz żaby trawnej. Podczas tej samej kontroli wykazano aktywne godowo 

4 samce ropuchy szarej, jedna parę tego gatunku w amplexus.  

W dniu 12 kwietnia nasłuchowo, wykazano dwa głosy godowe samców ropuchy zielonej. Pomimo 

następnych, kilkudniowych kontroli nie zaobserwowano godujących par ropuchy zielonej ani 

miejsc ze złożonym skrzekiem. W tydzień później uaktywniły się pojedyncze osobniki żaby 

wodnej. 

W kwietniu nie wykazano aktywności gadów 

 

Wysoka aktywność płazów i gadów dotyczy jedynie obszaru Centrum Ogrodniczego przy 

ulicy Rosoła. Wiosenne obserwacje z maja 2016 potwierdziły obserwacje ubiegłoroczne wykazując 

tym razem aktywność rozrodczą następujących gatunków płazów: 

 

 traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (jaja na roślinności wodnej) 

 kumak nizinny Bombina bombina (pojedyncze głosy samca) 

 grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (kijanki – kilka sztuk) 

 żaba wodna Pelophylax esculentus (kijanki i osobniki dorosłe) 

 żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae (kijanki i osobniki dorosłe) 

 

 

Powyższa lista stanowi uzupełnienie gatunków wykazanych w kwietniu. Poza tym z obszaru 

graniczącego z Parkiem Bażantarnia wykazano dwukrotnie wieczorem dwa głosy godujących 

samców ropuchy zielonej Bufo viridis oraz 2samce rzekotki drzewnej Hyla arborea. 

 

Z początkiem czerwca skoncentrowano się na efektach metamorfozy larw płazów. 

Wykazano młodociane osobniki żab brunatnych (żaby moczarowej i trawnej) oraz nieliczne 

osobniki młodociane ropuchy szarej. Mała liczebność ostatniego gatunku jest wynikiem niskiej 

aktywności rozrodczej ropuchy szarej w okresie wczesnowiosennym. W obrębie stawu 

obserwowano aktywność kijanek grzebiuszki ziemnej oraz stwierdzono żerujące larwy traszki 

zwyczajnej.  

Z obserwacji osobników dorosłych wykazano żabę wodną (w czasie jednej kontroli do 20 

osobników) i żabę jeziorkową (max do 40 osobników). Z nasłuchu aktywności wieczornej płazów 

tylko w początku czerwca stwierdzono 4 głosy samców kumaka nizinnego oraz 1-2 głosy rzekotki 

drzewnej.  

 

Uwagi: 

Na skutek wysokich temperatur powietrza i znikomego poziomu opadów atmosferycznych, 

stwierdzono wyraźne obniżanie się poziomu wody w stawie północnym z ichtiofauną. Szacuje się, 

że jej poziom obniżył się o  ok. 70-80- cm. W  obrębie szuwaru zdominowanego przez pałkę 

szerokolistną, woda występuje jedynie w centralnej – trudno dostępnej  części zbiornika, skąd 

rejestrowano głosy kumaka nizinnego. Natomiast staw środkowy uległ całkowitemu wyschnięciu. 

Lipiec 

Z uwagi na panujące wysokie temperatury oraz końcówkę aktywności okresu rozrodczego 

płazów odnotowano jedynie niską aktywność głosową żaby wodnej. Nie potwierdzono 

odnotowanych w miesiącu czerwcu osobników kumaka nizinnego czy aktywności głosowej 

rzekotki. W części parkowej analizowanego obszaru nie odnotowano żerowania czy koczowania w 


