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1. OBSZAR OBJĘTY INWENTARYZACJĄ PRZYRODNICZĄ 

Inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona została na części działek  nr 30,31 obręb 
ewidencyjny Przewóz, objętych  inwestycją pn: „BUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO  
PRZEZNACZONEGO DO CHOWU MACIOR I ODCHOWU PROSIĄT DO WARCHLAKÓW WRAZ Z 
CZĘŚCIĄ SOCJALNO-LABORATORYJNĄ, A TAKŻE Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 

oraz w obrębie strefy buforowej o szerokości ok. 50 m od granicy przedsięwzięcia. 

Działki  zlokalizowane są  w obrębie ewidencyjnym Przewóz, gminie Cisek 

 

 

 granica terenu przedsięwzięcia 

 bufor 

 
Rys. 1 Teren objęty inwestycją i strefa buforowa – obszar objęty inwentaryzacją przyrodniczą 
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2. OPIS TERENU BADAŃ 

Obszar objęty inwentaryzacją przyrodniczą, tj. zarówno teren przedmiotowej inwestycji, jak 

i wyznaczona strefa buforowa, zlokalizowane są w rolniczym krajobrazie wiejskim, 

zbudowanym z mozaiki gruntów ornych, zadrzewień i zakrzewień, nieużytków, łąk oraz 

niewielkich miejscowości i zabudowy rozproszonej. 

Działka nr 30 zajmuje powierzchnie 0,5120  ha, działka nr 31 zajmuje powierzchnię 1,0212 ha. 

Są to grunty orne nie zabudowane zagospodarowane obecnie pod uprawę roślin. Znajdują się 

tam uprawy: rzepaku (Brassica napus ssp. napus), kukurydzy (Zea mays). Wokół terenu pod 

inwestycję nie ma żadnej zabudowy. Na południe od przedmiotowych działek przepływa rów 

melioracyjny, za rowem melioracyjnym znajdują się ruiny zabudowy mieszkaniowej w 

otoczeniu zadrzewień i zakrzaczeń. Są to samosiewy pospolitych gatunków roślinności niskiej 

i wysokiej, w tym drzewa owocowe, które prawdopodobnie rosły w ogródku przydomowym 

nieruchomości, której ruiny zaobserwowano.  

Działki inwestycyjne nr 30 i 31 stanowią obecnie grunt rolny, użytkowany pod zasiewy rzepaku  

i kukurydzy. Działki graniczą: 

- od północnego zachodu i zachodu działka graniczy z drogą gruntową za którą rozciągają się 

pola uprawne. Wśród upraw przeważa kukurydza i zboża (żyto, owies, pszenica) oraz rzepak.  

- od północy znajduje się obca działka rolna (nr 32) obsiana podczas oględzin rzepakiem z 

dużym udziałem chwastów typu:  maruna bezwonna (Tripleurospermum maritimum), rumian 

polny (Anthemis arvensis), rumianek pospolity (Matricaria chamomilla), komosa biała  

(Chenopodium album), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), przytulia czepna (Galium 

aparine), jasnoty  (Lamium), tobołki polne (Thlaspi arvense), tasznik pospolity (Capsella 

bursa-pastoris), przetacznik polny (Veronica arvensis),  fiołek polny  (Viola arvensis) , miotła 

zbożowa   (Apera spica-venti), samosiewy zbóż (Volunteer Cereals). 

Za działką nr 32 w kierunku na północny wschód znajduje się droga gruntowa wzdłuż której  

przy której występują lokalnie pasy lub niewielkie kępy zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, 

będące wynikiem postępującej sukcesji naturalnej. Struktury te tworzone są przez różne gatunki 

drzew (dąb szypułkowy, brzozę brodawkowatą, klon polny, gruszę pospolitą, wierzbę wiciową, 

lipę drobnolistną, czereśnię) i krzewów (dziką różę, głóg jednoszyjkowy, bez czarny, bez 

koralowy, śliwę tarninę). 

Pas zadrzewień i zakrzaczeń przy drodze śródpolnej uzupełniony jest roślinnością niską na 

którą składają się pospolite chwasty ze znaczną  przewagą pokrzywy zwyczajnej, miotły 

pospolitej  i  samosiewów zbóż oraz pospolitych gatunków traw.  

Od południa i południowego wschodu działki nr 30 i 31 graniczą z rowem melioracyjnym po 

obydwu stronach rowu znajdują się samosiewy różnego rodzaju roślinności niskiej, średniej i 

wysokiej. Rów jest częściowo zarośnięty, podczas wizji nie prowadził  wody.  

Wzdłuż rowu stwierdzono zadrzewienia i zakrzaczenia złożone z takich gatunków jak: wierzba 

pospolita (Salix alba L),  grab pospolity (Carpinus betulus L), lipa drobnolistna (Tilia 

cordata Mill), brzoza brodawkowata  (Betula pendula) , jesion wyniosły (Fraxinus excelsior 

L) , robinia (Robinia pseudoacacia), olszyny (Alnus) różne gatunki od wysokich  (olsza czarna 

- Alnus glutinosa , olsza zielona - Alnus glutinosa, jeżyna ( Rubus L), bez czarny (Sambucus 

nigra L), jarząb pospolity ( Sorbus aucuparia L.), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L). 

Stwierdzono także różne gatunki pospolitych chwastów z przewagą pokrzywy zwyczajnej 

(Urtica dioica L.). Stwierdzono w dużych ilościach rosnące w rowie oraz przy brzegu rowu 
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następujące gatunki chwastów: kuklik pospolity Geum urbanum, pięciornik gęsi  Potentilla 

anserina, iglica pospolita Erodium cicutarium, jasnota biała Lamium album, krwawnik 

pospolity Achillea millefolium, ostrożeń polny Cirsium arvense, ostrożeń lancetowaty Cirsium 

vulgare, podagrycznik pospolity(Aegopodium podagraria), bylica pospolita Artemisia 

vulgaris,  perz właściwy Elymus repens oraz pospolite gatunki  traw typu: mietlica pospolita 

Agrostis capillaris, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, tomka wonna Anthoxanthum 

odoratum, kupkówka pospolita Dactylis glomerata i inne. 

Ponadto w gąszczu robinii, pozostałości drzew owocowych (śliwka, wiśnia – pozostałości po 

dawnym sadzie przydomowym) oraz pokrzyw znajdują się ruiny budynku mieszkalnego.  

W kierunku południowym od rowu melioracyjnego znajduje się nieużytek z roślinnością 

łąkową typu koniczyna czerwona, koniczyna biała, lucerna oraz pospolitych traw i chwastów. 

 

 

 

Fot. 1  

Teren inwestycyjny – widok z północy (od strony drogi dojazdowej (gruntowej) 
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Fot. 2.  widok na działki inwestycyjne od strony północnej 

 
Fot. 3. Widok z drogi gruntowej – dojazdowej od strony północno-zachodniej 
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Fot. 4. widok na kępę drzew przy drodze gruntowej w kierunku północnym (od strony działki nr 32) 

 

 
Fot. 5. Uprawa rzepaku na działkach pod inwestycję 
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3. METODYKA I TERMIN INWENTARYZACJI 

Na potrzeby wykonania niniejszego opracowania dokonano wizji terenowych w okresie od 

01.lipca  2021  do 15 lipca 2021 r. Wizji dokonano w następujących  dniach: 

• flora/lichenoflora i siedliska przyrodnicze: 01.07., 10.07. 15.07. 2021 r. 

• ornitofauna: 01.07., 10.07. 15.07. 2021 r. 

• teriofauna: 01.07., 10.07. 15.07. 2021 r. 

• herpetofauna: 01.07., 10.07. 15.07. 2021 r. 

Obszar objęty inwestycją i strefę buforową poddano inwentaryzacji i waloryzacji flory i fauny 

oraz siedlisk przyrodniczych. Podczas pierwszej wizyty dokonano wstępnej waloryzacji 

obszaru, wyznaczenia typów zbiorowisk roślinnych i miejsc szczególne cennych oraz stref 

zabudowy – wyznaczone obszary naniesiono na szkic mapowy. Następnie przeprowadzono 

wizyty, w czasie których dokonano szczegółowych oględzin i spisu gatunków. 

Flora/lichenoflora i siedliska przyrodnicze 

Inwentaryzację botaniczną przeprowadzono metodą marszrutową, obejmującą identyfikację 

napotkanych gatunków i ich przydzielenie do odpowiednich grup siedliskowych. Podczas 

prowadzonych wizji terenowych obserwowano korę drzew i krzewów, powierzchnię gruntu, 

kamienie, pniaki, itd., pod kątem występowania na ich powierzchni grzybów i porostów.  

Przedstawiona metodyka zakłada kwalifikację zinwentaryzowanych osobników do gatunku na 

miejscu (bez zbioru okazów) i bez określenia ich liczebności. 

Do badań wykorzystano klucze do oznaczania roślin, zbiorowisk roślinnych i grzybów. 

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie zaobserwowane gatunki, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych podlegających ochronie prawnej. 

Ornitofauna 

W celu określenia składu gatunkowego ptaków występujących na przedmiotowym obszarze 

został wyznaczony transekt, wzdłuż którego były obserwowane ptaki. Obserwacje 

wykonywane metodą transektową są powszechnie wykorzystywane w wielu programach 

monitorujących liczebność polskiej awifauny, m.in. „Monitoring Pospolitych Ptaków 

Lęgowych” czy „Monitoring ptaków mokradeł”. Inwentaryzacja awifauny objęła obserwacje 

wzdłuż transektu (przy pomocy lornetki i okiem nieuzbrojonym), penetrację obszaru po 

obydwu stronach transektu w celu wykrycia gniazd i obserwacje w punkcie – prowadzone w 

miejscach szczególnie atrakcyjnych do obserwacji, np. przy płatach zadrzewień. 

Prace inwetaryzacyjne awifauny poddano analizie pod względem składu gatunkowego i 

kategorii ochrony prawnej. Wyniki podano w formie tabelarycznej. 

Teriofauna 

Inwentaryzację teriofauny przeprowadzono na podstawie bezpośrednich obserwacji, 

poszukiwania tropów, śladów bytowania, nor i szczątków zwierząt. Poszukiwano także miejsc 

szczególnej koncentracji tropów zwierząt. 
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Herpetofauna 

Pierwszym etapem inwentaryzacji herpetologicznej była analiza dostępnych danych 

literaturowych i mapowych charakteryzujących omawiany obszar, głownie pod kątem 

występowania cieków i zbiorników wodnych. Praktyczny element inwentaryzacji stanowiły 

wizyty terenowe, w czasie których dokonano analizy wytypowanych siedlisk i pozostałego 

obszaru pod kątem występowania płazów i gadów. Ze względu na charakter obecnych na 

analizowanym obszarze siedlisk, analizę przeprowadzono pod kątem jakościowym. 

Inwentaryzację gadów przeprowadzono na podstawie bezpośrednich obserwacji metodą „na 

upatrzonego” i przeglądania specyficznych mikrosiedlisk (miejsca pod kamieniami, sterty 

gałęzi, itp.). Inwentaryzację płazów wykonano poprzez nasłuchiwanie odgłosów godowych i 

obserwacje bezpośrednie. 

Obserwacje  prowadzono  w  okresie  dobrej  pogody.   
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4. WYNIKI INWENTARYZACJI 

4.1. FLORA I SIEDLISKA PRZYRODNICZE NATURA 2000 

4.1.1. OBSZAR UPRAW ROLNYCH – teren planowanej inwestycji 

Na obszary biologicznie czynne terenu inwestycyjnego składają się pola uprawne z zasiewami 

rzepaku. Uprawa jest znacznie zachwaszczona.  

Stwierdzono typowe chwasty dla tego typu upraw. Były to miedzy innymi: 

maruna bezwonna (Tripleurospermum maritimum), rumian polny (Anthemis arvensis), 

rumianek pospolity (Matricaria chamomilla), komosa biała  (Chenopodium album), 

gwiazdnica pospolita (Stellaria media), przytulia czepna (Galium aparine), jasnoty  (Lamium), 

tobołki polne (Thlaspi arvense), tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris), przetacznik polny 

(Veronica arvensis),  fiołek polny  (Viola arvensis) , miotła zbożowa   (Apera spica-venti), 

samosiewy zbóż (Volunteer Cereals). 

 

 

W najbliższym otoczeniu od strony północnej po drugiej stronie drogi polnej stwierdzono 

uprawy zbóż (jęczmień, żyto) oraz kukurydzy i rzepaku.  Uprawę kukurydzy stwierdzono także 

na innych działkach w otoczeniu terenu inwestycyjnego.  
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Fot. 6. Uprawa kukurydzy w kierunku północnym od działek inwestycyjnych 

 

Fot. 7. Nieużytek lub pastwisko z koniczyną, lucerną. Działka silnie zachwaszczona. Inną uprawę stanowi kukurydza. Teren w kierunku 
północnym od inwestycji.  
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Pola uprawne były przeplatane nieużytkami z roślinnością typu: lucerna, koniczyna bała i 

czerwona z dużym udziałem chwastów takich jak: rumianek pospolity Chamomilla recutita, 

przytuli czepnej Galium aparine, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, wyczyniec łąkowy 

Alopecurus pratensis, kłosówka miękka Holcus mollis, stokłosy Bromus spp., życica trwała 

Lolium perenne oraz perz właściwy Elymus repens. 

Jako, że  wokół terenu pod inwestycję nie było żadnej zabudowy  mieszkalnej, nie stwierdzono 

roślinności urządzonej.  

Najbliższa zabudowa występuje w odległości ok. 300 m w kierunku wschodnim.  

 

                                   Fot. 8. odległość od zabudowy mieszkalnej, ok. 300 m 

 

Fot. 9. widok na odległą zabudowę mieszkalną , miejsce obserwacji droga 
gruntowa od strony północno-wschodniej. 
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4.1.2. Rowy, zadrzewienia śródpolne, nieużytki 

Dojazd do działek inwestycyjnych drogą polną przy której znajdują się pojedyncze drzewa lub 

niewielkie kępy zakrzewień Stwierdzono dąb szypułkowy, brzozę brodawkowatą, klon polny, 

gruszę pospolitą, wierzbę wiciową, lipę drobnolistną, czereśnię) i krzewów (dziką różę, głóg 

jednoszyjkowy, bez czarny, bez koralowy, śliwę tarninę). 

 

Fot. 10. Droga dojazdowa do inwestycji 

 

Fot. 11. droga gruntowa od strony północnej oraz uprawy po drugiej stronie drogi. 
Od prawej strony działka nr 32 (sąsiadująca z działką inwestycyjną) 

mailto:ekoinwest.konin@gmail.com


EKO—INWEST Marzena Kaźmierczak 
ul. Karłowicza 9/36 

62-510 Konin 
tel. 6095577487, e-mail: ekoinwest.konin@gmail.com 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Strona 13 z 23 

 

Inwestycja nie będzie miała wpływu na rośliny wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Od strony 

północnej za działką rolną nr 32 (graniczącą z inwestycją) znajduje się droga polna, przy której 

występuje pas zadrzewień i zakrzaczeń oraz liczne chwasty z dużym udziałem pokrzywy.  

Pas zadrzewień i zakrzaczeń przy drodze śródpolnej uzupełniony jest roślinnością niską na 

którą składają się pospolite chwasty ze znaczną  przewagą pokrzywy zwyczajnej, miotły 

pospolitej  i  samosiewów zbóż oraz pospolitych gatunków traw.  

 

 

Fot. 12. droga polna od strony pólnocnej 

Od strony południowo zachodniej przebiega rów melioracyjny. W okresie obserwacji rów nie 

prowadził wody. Brzegi rowu jak również koryto są porośnięte roślinnością. Występują takie 

gatunki jak:  

wierzba pospolita (Salix alba L),  grab pospolity (Carpinus betulus L), lipa drobnolistna (Tilia 

cordata Mill), brzozy brodawkowate Betula pendula, jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L)  , 

robinia (Robinia pseudoacacia) , olszyny (Alnus) różne gatunki od wysokich  (olsza czarna - 

Alnus glutinosa , olsza zielona -- Alnus glutinosa, jeżyna ( Rubus L), bez czarny (Sambucus 

nigra L) , jarząb pospolity ( Sorbus aucuparia L.), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L), 

krzewiaste wierzby Salix sp. 

Stwierdzono także różne gatunki pospolitych chwastów z przewagą pokrzywy zwyczajnej 

(Urtica dioica L.). Stawierdzono w dużych ilościach rosnące w rowie oraz przy brzegu rowu 

następujące gatunki chwastów: kuklik pospolity (Geum urbanum),   pięciornik gęsi  (Potentilla 

anserina), iglica pospolita (Erodium cicutarium), jasnota biała (Lamium album), krwawnik 
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pospolity (Achillea millefolium), ostrożeń polny (Cirsium arvense) , ostrożeń lancetowaty 

(Cirsium vulgare, Podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), bylica pospolita 

Artemisia vulgaris,  perz właściwy  (Elymus repens) oraz pospolite gatunki  traw typu: mietlica 

pospolita (Agrostis capillaris), wyczyniec łąkowy  Alopecurus pratensis, tomka wonna 

Anthoxanthum odoratum, kupkówka pospolita  Dactylis glomerata  i inne. 

 

 

Fot. 13. Widok na rów melioracyjny 

 

Fot. 14. zakrzaczenia i zachwaszczenia w rejonie rowu melioracyjnego 

mailto:ekoinwest.konin@gmail.com
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/ochrona-roslin/5162-podpowiadamy-jak-zwalczyc-podagrycznik


EKO—INWEST Marzena Kaźmierczak 
ul. Karłowicza 9/36 

62-510 Konin 
tel. 6095577487, e-mail: ekoinwest.konin@gmail.com 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Strona 15 z 23 

 

 

Fot. 15. jw. 

 

Fot. 16. jw 
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Fot. 17. Widok na teren pod inwestycję od strony rowu melioracyjnego (od południowego wschodu) 

Ponadto w gąszczu robinii, bzu czarnego, jarząbu pospolitego, grabu, krzewiastych wierzb 

Salix sp.,  pozostałości drzew owocowych (śliwka, wiśnia – pozostałości po dawnym sadzie 

przydomowym) oraz pokrzyw znajdują się ruiny budynku mieszkalnego. Są to fragmenty ścian 

o dużej skali zniszczenia. Budynek całkowicie zdewastowany.    

 

Fot. 18. Widok na ruiny budynku mieszkalnego od strony południowej za rowem melioracyjnym 
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Fot. 19. jw.  

 

Fot. 20. Rów melioracyjny i otoczenie 
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Fot. 21. jw. 

W kierunku południowym od rowu melioracyjnego znajduje się nieużytek z roślinnością łąkową typu 

koniczyna czerwona, koniczyna biała (Trifolium repens), lucerna nerkowata Medicago lupulina, 

kupkówka pospolita Dactylis glomerata, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, kłosówka miękka 

Holcus mollis, stokłosy Bromus spp., życica trwała Lolium perenne oraz perz właściwy Elymus repens. 

Teren w czasie oględzin był wykoszony.  

 

Fot. 22. Nieużytek za rowem melioracyjnym w kierunku południowym 
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Fot. 23. jw. 

4.1.2. ZBIORNIKI WODNE 

W obszarze prowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono zbiorników wodnych.  

4.1.3. SIEDLISKA PRZYRODNICZE NATURA 2000 

Zarówno na obszarze objętym inwestycją, jak i w strefie buforowej, nie stwierdzono 

występowania siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000. 

4.1.4. LICHENOFLORA 

Na korze drzew stwierdzono nieliczne stanowiska porostów z gatunku złotorost ścienny 

Xanthoria parietina, nie podlegającego ochronie gatunkowej. 

4.2. FAUNA 

4.2.1. ORNITOFAUNA 

W obrębie terenu inwestycyjnego nie ma drzew i krzewów, nie gnieżdżą się więc ptaki.  

Występują jedynie przeloty. Na obrzeżach działek rolnych, przy drogach i rowach 

melioracyjnych występują pasy drzew i krzewów, na których mogą gnieździć się ptaki. Nie 

będzie żadnej ingerencji w istniejący drzewostan w wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji.  
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Poniższa tabela prezentuje wszystkie stwierdzone w analizowanym obszarze gatunki ptaków 

(tj.  osobniki niegniazdujące, żerujące, przelatujące, śpiewające, czasowo przebywające). 

Tabela 1 Wyniki inwentaryzacji ornitofauny (gatunki stwierdzone w analizowanym obszarze) 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Ochrona 

gatunkowa1 

Załącznik I 
Dyrektywy 

ptasiej2 

1.  kawka Corvus monedula SC - 

2.  kos Turdus merula SC - 

3.  kulczyk Serinus serinus SC - 

4.  makolągwa Linaria cannabina SC - 

5.  mazurek Passer montanus SC - 

6.  paszkot Turdus viscivorus SC  

7.  pierwiosnek Phylloscopus collybita SC - 

8.  pliszka siwa Motacilla alba SC - 

9.  potrzeszcz Emberiza calandra SC - 

10.  skowronek Alauda arvensis SC - 

11.  sroka Pica pica Cz - 

12.  szpak Sturnus vulgaris SC - 

13.  trznadel Emberiza citrinella SC - 

14.  wróbel Passer domesticus SC - 

15.  zięba Fringilla coelebs SC - 

    STATUS OCHRONY 
SC – ochrona ścisła 
Cz – ochrona częściowa  
- 3  – gatunek łowny 

 

Ww. gatunki zaobserwowano lub zidentyfikowano na podstawie nasłuchu w obrębie 

zadrzewień przy drogach oraz przy rowie melioracyjnym.  

4.2.2. TERIOFAUNA 

W czasie przeprowadzonej inwentaryzacji zaobserwowano na analizowanym obszarze 

pojedynczego osobnika zająca szaraka Lepus europaeus.. Analizowany obszar może być 

również siedliskiem drobnych gryzoni, mogą na tym terenie zerować i przemieszczać się stada 

saren (Capreolus).  

 

4.2.3. HERPETOFAUNA 

Na obszarze prowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono zbiorników wodnych. Rów 

melioracyjny od strony południowej terenu inwestycyjnego nie prowadził wody w czasie 

obserwacji. Na terenie inwestycyjnym oraz obrzeżach nie stwierdzono występowania i rozrodu 

 
1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  
2 Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków 
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płazów. Na terenie inwestycyjnym nie zaobserwowano również żadnych przedstawicieli 

gadów. 

5. PODSUMOWANIE 

Mimo, iż inwentaryzacja nie objęła pełnego sezonu wegetacyjnego, to jednak stwierdzić 

można, że zaobserwowane gatunki należą do pospolicie występujących w regionie i w kraju. 

Realizacja omawianego przedsięwzięcia wiązać się będzie ze zniszczeniem pokrywającej teren 

szaty roślinnej w postaci uprawy rzepaku lub zbóż czy kukurydzy. Nie jest pewne jaka uprawa 

znajdzie się na tym terenie w czasie przygotowania do inwestycji oraz jej realizacji.  Spośród 

występujących typów zbiorowisk roślinnych nie stwierdzono obecności siedlisk 

przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowanie Wspólnoty Europejskiej 

w rozumieniu obowiązującego Rozporządzenia3. Nie zinwentaryzowano również chronionych 

gatunków flory. 

Na terenie inwestycyjnym nie występują płazy, gady ani ssaki objęte ochroną wg 

obowiązującego Rozporządzenia4. Większość wymienionych gatunków ornitofauny objęta jest 

ścisłą ochroną gatunkową, z wyjątkiem sroki Pica pica, objętej ochroną częściową. 

Obserwacje podlotów na terenie badań, wg kryteriów lęgowości5, świadczą o gniazdowaniu 

pewnym, jednakże nie przewiduje się żadnej wycinki drzew i krzewów. Gniazdowanie ptaków 

odbywa się poza terenem inwestycyjnym w obrębie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych poza 

działkami inwestycyjnymi.  
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