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1. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest: 

 inwentaryzacja występowania ptaków i nietoperzy w budynku Przedszkola Miejskiego w 

Barczewie, położonego przy ulicy Słowackiego 7.,  

 określenie potencjalnych siedlisk tych zwierząt, 

 wskazanie zaleceń niezbędnych do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych  

z poszanowaniem zasad ochrony ptaków i nietoperzy. 

 

2. Metody badań 

Ptaki. Monitoring ornitologiczny budynku został przeprowadzony w sezonie lęgowym 

ptaków. Wykonano 2 kontrole terenowe, w dniu 20.07.2017. Wizyta poranna nastawiona była na 

wykrycie gniazdujących ptaków wróblowych, pliszek siwych oraz szpaków. Kontrola wieczorno-

nocna służyła wykryciu gniazdujących jerzyków oraz sów. Wizyta przeprowadzana była w 

optymalnych warunkach świetlnych oraz pogodowych (Tabela 1). 

Tabela 1. Warunki panujące podczas kontroli ornitologicznej. 

Temperatura: w stopniach Celsjusza, Opad: 1- brak lub słaby, 2-średni, 3- mocny, 4-oberwanie chmury, Wiatr: 1-

brak lub słaby, 2-średni, 3 - porywisty, 4 – huragan, Widoczność: 1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 – słaba, 

Zachmurzenie: 1 - 0-24%, 2 - 25-49%, 3 - 50-74%, 4 - 75-100% 

Data Temp. Opad Zachm.  Wiatr Widoczność Kontrola 

2017-07-20 17° 1 2 1 1 
Kontrola poranna,  

Kontrola wieczorno-nocna 

 

Głównym celem było wykrycie rzeczywistych oraz potencjalnych miejsc gniazdowych 

ptaków chronionych, w budynkach objętych monitoringiem. Obserwacje polegały głównie na 

wyszukiwaniu śladów bytowania ptaków (odchody, materiał gniazdowy, śpiewy terytorialne 

samców) oraz inwentaryzacji rzeczywistych miejsc lęgowych 

Obserwacje przeprowadzono za pomocą lornetki Delta Optical 10x50 oraz lunety Zen-Ray 

Prime HD. Kierunki świata odczytywane były z urządzenia GPS: Garmin Montana 650T. W celu 

zwiększenia wykrywalności poszczególnych gatunków awifauny podczas kontroli stymulowano 

ptaki głosami odtwarzanymi z urządzenia „JBL Flip 3”. Wśród użytych głosów dominowały śpiewy 

terytorialne ptaków lęgowych potencjalnie mogących występować na budynku oraz głosy 

kontaktowe. 

Na terenie planowanej inwestycji przeprowadzono 1 kontrolę, obejmującą wskazane niżej 

moduły. 

 Obserwacje punktowe – polegały one na badaniu natężenia wykorzystania obszaru  

i przestrzeni powietrznej przez ptaki. Miejsca obserwacji wybierano tak, aby zobaczyć jak 

największą powierzchnię ścian. Dzięki obserwacjom z punktu można było dokładnie zobaczyć,  

z których miejsc wylatywały ptaki i gdzie wlatywały ptaki z np.: materiałem gniazdowym.  

 Obserwacje transektowe – polegały one na przechodzeniu budynku dookoła, blisko ścian. 

Głównych ich celem było znalezienie dziur i szczelin w elewacji budynku, które mogą stanowić 

potencjalne i rzeczywiste siedliska ptaków. Sprawdzano również w ten sposób czy na ścianach 

budynku, łączeniach sąsiednich ścian oraz pod rynnami, nie widać śladów bytowania ptaków 

(materiał gniazdowy, odchody, pióra, ściany wytarte ogonami pod otworami i szczelinami). 
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Podczas rejestracji notowano następujące parametry obserwacji ptaków:  

1) gatunek,  

2) liczba ptaków – przekładana na liczbę par, 

3) zachowanie, 

4) potencjalne oraz rzeczywiste miejsca gniazdowe, 

5) ślady obecności ptaków, 

6) dokumentacja fotograficzna istotnych elementów do wykonania ekspertyzy. 

 

Nietoperze. Ocenę budynków pod kątem występowania nietoperzy wykonano w okresie 

szczytu aktywności nietoperzy – w dniu 20 lipca 2017 r. Podczas kontroli panowały następujące 

warunki: temperatura: 23 – 20
o
 C, zachmurzenie słabe, wiatr zmienny: słaby, w porywach średni, 

bez opadów atmosferycznych.  

Najpierw dokonano przeglądu elewacji w poszukiwaniu szczelin, pęknięć, ubytków tynku i 

innych potencjalnych siedlisk nietoperzy. Poszukiwano śladów obecności nietoperzy w postaci 

odchodów, wytłuszczeń na ścianach, martwych osobników, itp. Przeprowadzono także wywiady 

środowiskowe w celu uzyskania informacji o ewentualnych koloniach rozrodczych lub zimujących 

osobnikach spotykanych w przeszłości. 

Podczas kontroli wieczornych prowadzono nasłuch detektorowy, w celu wykrycia nietoperzy 

gromadzących się u wyjścia z kryjówek, opuszczających kryjówki i wykorzystujących teren wokół 

budynku. Ponadto prowadzono obserwację wzrokową budynków, ponieważ przez większość czasu 

możliwa była bezpośrednia obserwacja latających nietoperzy. Do wykrycia nietoperzy stosowano 

detektory Pettersson D-240. 

 

3. Wyniki 

3.1. Charakterystyka obiektu i zakres przewidywanych prac  

Analizowany budynek położony jest w północnej części Barczewa. Od północy obiekt 

sąsiaduje z terenem boisk sportowych, za którymi rozciągają się tereny niezagospodarowane. Od 

południa i wschodu rozciąga się zabudowa jednorodzinna, natomiast na zachodzie znajduje się 

teren parkowy i garaże, a w dalszej odległości wielorodzinne bloki mieszkalne. Generalnie w 

otoczeniu budynku znajdują się duże powierzchnie urządzonej zieleni miejskiej. Teren posesji 

przedszkola stanowią w większości obsadzone młodymi drzewami trawniki i place zabaw. 

Analizowany budynek składa się z dwóch brył (A, B) połączonych łącznikiem (Ł). Część A 

stanowi parterowy, częściowo podpiwniczony budynek z płaskim dachem krytym papą i 

stropodachem. Główna bryła tego budynku zbudowana została na planie prostokąta, do niej od 

południa przylegają cztery dobudówki (Rycina 1). Część B jest zbudowanym na polanie litery „E” 

budynkiem jednopiętrowym, podpiwniczonym, z płaskim dachem krytym papą i wentylowanym 

stropodachem. Łącznik między obu częściami (Ł) jest parterowy, kryty płaskim dachem.  

Zakres prac planowanych w obiekcie obejmuje: 

– docieplenie ścian całości budynku, 

– docieplenie dachu budynku, 

– wykonanie robót towarzyszących dociepleniu, niezbędnym do wykonania a wynikającym z 

technologii (oczyszczenie i wzmocnienie dachu, przebudowa rynien, przebudowa i 

wykonanie części nowych blacharek, przebudowa instalacji odgromowej). 
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Rycina 1. Rzut budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie, z zaznaczeniem miejsc powieszenia 

budek dla ptaków.  

 

3.2. Ptaki występujące na badanym obiekcie  

Na budynku stwierdzono 16 miejsc, stanowiących siedliska 2 chronionych gatunków: wróbla 

Passer domesticus oraz mazurka Passer montanus (Tabela 2). Zinwentaryzowane siedliska 

przedstawiono na fotografiach (Fotografia 1 – Fotografia 3). 

Większość zinwentaryzowanych miejsc stanowią siedliska potencjalne, mogące być 

wykorzystywane przez ptaki na różnych etapach sezonu lęgowego i niekoniecznie wszystkie 

jednocześnie w danym roku. Tymi potencjalnymi siedliskami były okrągłe otwory, prowadzące do 

stropodachu, przy których widoczne były ślady wlatywania ptaków (wytarcia i zabrudzenia pod 

otworami wentylacyjnymi). Rzeczywistymi miejscami gniazdowymi były uszkodzenia w krawędzi 

muru, bezpośrednio pod obróbką blacharską. Budynek ten stwarza również dogodne siedliska dla 

występowania jerzyka Apus apus. Gatunek ten nie został jednak stwierdzony w tym budynku, 

obserwowano jedynie jerzyki żerujące nad budynkiem. Rzeczywistym miejscem lęgowym tego 

gatunku w najbliższej okolicy jest budynek znajdujący się przy ulicy Wojska Polskiego 36B. 

Budynek ten pokryty jest starą czerwoną dachówką i stwarza dużo lepsze warunki gniazdowe dla 

tego gatunku niż budynek objęty audytem. 
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Tabela 2. Gatunki i siedliska ptaków stwierdzone na badanym budynku .  

Oznacze-

nie 
Gatunek Siedlisko Opis 

P1 Mazurek Passer montanus rzeczywiste uszkodzenia w murze pod obróbką blacharską 

P2 Mazurek Passer montanus rzeczywiste uszkodzenia w murze pod obróbką blacharską 

P3 Wróbel Passer domesticus potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P4 Wróbel Passer domesticus potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P5 Wróbel Passer domesticus potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P6 Wróbel Passer domesticus potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P7 Wróbel Passer domesticus potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P8 Wróbel Passer domesticus potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P9 Kawka Corvus monedula potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P10 Kawka Corvus monedula potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P11 Kawka Corvus monedula potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P12 Wróbel Passer domesticus potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P13 Wróbel Passer domesticus potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P14 Wróbel Passer domesticus potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P15 Wróbel Passer domesticus potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 

P16 Wróbel Passer domesticus potencjalne 
widoczne ślady wlatywania ptaków do otworu 

w stropodachu 
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3.3. Nietoperze występujące na badanym obiekcie i w jego sąsiedztwie  

3.3.1. Nietoperze zasiedlające badany budynek  

W trakcie kontroli nie stwierdzono kolonii rozrodczych ani wylotu nietoperzy z budynku, nie 

odnotowano też żadnych śladów bytności tych zwierząt. Żadna z osób, z którymi przeprowadzano 

wywiad nie spotkała się z nietoperzami bytującymi w badanym obiekcie.  

3.3.2. Aktywność nietoperzy w sąsiedztwie budynku 

W sąsiedztwie budynku zanotowano aktywność dwóch gatunków nietoperzy: mroczka 

późnego i karlika (malutkiego lub drobnego).  

W przypadku karlika, obserwowano trzykrotnie pojedynczego osobnika, który opolowywał 

przestrzeń między częścią A i B budynku. 

Mroczki (1-2 osobniki) nadlatywały od strony południowej w kierunku północnym, polując 

nad terenem placu zabaw i przelatując na północ nad analizowanym budynkiem. Poza tym dwa 

żerujące osobniki obserwowane były nad terenem boiska na północ od budynku przedszkola.  

Ponieważ nie prowadzono rejestracji głosów, nie wyliczano indeksów aktywności nietoperzy, 

niemniej prowadzone obserwacje wskazują na wysoką aktywność nietoperzy w sąsiedztwie 

badanego obiektu. Ocenia się, że otaczające przedszkole tereny zielone i plac zabaw stanowią 

żerowisko mroczka późnego i karlików. Są to wyniki zgodne z oczekiwaniami. Z doświadczenia 

autora wynika, że place zabaw i trawniki wokół szkół i przedszkoli są częstym miejscem żerowania 

tych gatunków.  

Ocenia się, że prowadzone prace nie stanowią zagrożenia dla tych siedlisk i nie przeszkodzą 

w wykorzystaniu przez nietoperze tego terenu jako żerowiska. 

3.3.3. Potencjalne siedliska nietoperzy w badanym budynku 

W budynku nie stwierdzono siedlisk realnie wykorzystywanych przez nietoperze, a jedynie 

siedliska potencjalne, które teoretycznie mogłyby być przez nie wykorzystane. 

Najważniejszym potencjalnym siedliskiem nietoperzy są stropodachy, do których prowadzą 

niezabezpieczone otwory wentylacyjne. W części A część otworów jest zabezpieczona kratkami 

zewnętrznymi (wschodnia elewacja) lub wewnętrznymi, jednak nie dotyczy to wszystkich otworów, 

poza tym część kratek nie stanowi skutecznej bariery dla nietoperzy, ponieważ wielkość otworów 

lub szpary na krawędziach umożliwiają im dostęp. W części B oraz w łączniku Ł otwory 

stropodachu nie są zabezpieczone i mają formę okrągłych otworów w elewacji.  

Pozostałe odnotowane potencjalne siedliska nietoperzy nie mają już tak dużego znaczenia. Są 

to szczeliny pod blacharką dachową, przestrzenie między rynną a gzymsem okapu dachów, a także 

pęknięcia i ubytki w elewacjach. Są to jednak siedliska niewielkie, które mogą być wykorzystane 

przez pojedyncze nietoperzy, ale nie są potencjalnymi siedliskami kolonii rozrodczych.  

Piwnice budynku są użytkowane. Są to pomieszczenia ciepłe, niewłaściwe dla hibernacji 

nietoperzy. 
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4. Zalecenia związane z pracami termomodernizacyjnymi  

4.1. Harmonogram prac  

4.1.1. Ptaki 

Zabezpieczenie dotychczasowych siedlisk lęgowych: W okresie od 15 października do końca 

lutego należy zabezpieczyć potencjalne i rzeczywiste miejsca gniazdowe (Rycina 7 – Rycina 9), 

dostępne dla ptaków poprzez ich uszczelnienie, aby ptaki nie założyły tam gniazd. Uszczelnienia 

można dokonać za pomocą np.: siatki oraz gipsu lub tynku. Odradza się używanie wszelkiego 

rodzaju pianek, ponieważ zostaną one szybko wyskubane przez ptaki. Dodatkowo rusztowania 

należy zabezpieczyć siatką, co zniweluje możliwość założenia nowych gniazd przez ptaki w 

sezonie lęgowym. Wszelkie otwory i szczeliny należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

ptakom dostanie się do środka.  

Po odpowiednim zabezpieczeniu wymienionych w ekspertyzie siedlisk lęgowych ptaków 

chronionych prace termomodernizacyjne można prowadzić cały rok. Należy jednak zaznaczyć, że 

pomimo zastosowania działań minimalizujących, jeśli prace termomodernizacyjne będą przypadać 

w okresie lęgowym ptaków, należy je przeprowadzić pod nadzorem przyrodniczym. 

4.1.2. Nietoperze 

Niezależnie od przyjętego harmonogramu, zawsze przed przystąpieniem do prac należy 

sprawdzić i zabezpieczyć potencjalne kryjówki przed dostaniem się do nich nietoperzy. W innym 

przypadku zachodzi ryzyko zabicia lub zamurowania nietoperzy spędzających dnie w kryjówkach. 

W przypadku analizowanego budynku dotyczy to przede wszystkim stropodachów. Przykładowe 

sposoby zabezpieczeń opisali szczegółowo autorzy kilku opracowań dotyczących zasad docieplania 

budynków: Zyskowski i Zielińska (2014), Wylegała i inni (2009), Wylegała i inni (2008).  

Jeżeli możliwe jest skuteczne skontrolowanie wnętrza kryjówki i jest pewność, że w środku 

nie ma żadnego nietoperza, kryjówkę należy zamknąć w sposób szczelny, tak by nietoperze nie 

mogły się do niej dostać. Można zrobić to za pomocą siatki, zaprawy lub kleju murarskiego. Jeżeli 

takiej pewności nie ma, a taka sytuacja występuje w przypadku stropodachu, potencjalne 

schronienia powinny być zabezpieczone w taki sposób, by uniemożliwić nietoperzom dostanie się 

do ich wnętrza a jednocześnie umożliwiać ich opuszczenie przez osobniki, które były wewnątrz.  

Stosunkowo prostym zabezpieczeniem jest zamknięcie ujść szczelin za pomocą elastycznej 

siatki plastikowej o wielkości oczek poniżej 0,5 cm, którą można odgiąć, jednak powraca ona do 

swego pierwotnego położenia. Siatkę należy przymocować szczelnie do ściany z góry i boków, 

natomiast w dolnej części pozostawić ją nieprzytwierdzoną i uformowaną w sposób umożliwiający 

nietoperzowi jej odgięcie i wydostanie się na zewnątrz (Rycina 2). 
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Rycina 2. Przykładowy sposób zabezpieczenia kryjówek nietoperzy (rys. L. Pietrzak). 

 

Dopiero po tak wykonanym zabezpieczeniu można przeprowadzić prace modernizacyjne. 

Zdecydowanie najkorzystniejszym okresem do zabezpieczenia budynku jest sierpień  

i wrzesień, optymalne zatem jest prowadzenie prac po wykonaniu zabezpieczenia w tym 

okresie. Ponieważ jednak harmonogram pozyskiwania i wydawania środków publicznych nie 

zawsze pozwala na takie rozwiązanie, poniżej przedstawiono zalecenia w zależności od 

planowanego terminu modernizacji. 

1. Planowane rozpoczęcie remontu w okresie 15 kwietnia – 15 sierpnia (końcowy okres 

zakładania kolonii rozrodczych, rozród, rozpraszanie kolonii)  

W tym wypadku konieczne jest zabezpieczenie budynku do końca marca. Jeżeli nie 

przeprowadzono zabezpieczenia w tym okresie, przed przystąpieniem do prac konieczne jest 

wykonanie kontroli chiropterologicznej w celu wykluczenia obecności kolonii rozrodczych,  

a następnie zabezpieczenie budynku pod kontrolą chiropterologa. 

2. Planowane rozpoczęcie remontu w okresie 15 listopada – 15 marca (hibernacja).  

W tym wypadku konieczne jest zabezpieczenie budynku do końca października 

poprzedzającego okres remontu. Jeżeli nie przeprowadzono zabezpieczenia w tym okresie, należy 

przesunąć prace na okres wiosenny.  

3. Pozostałe okresy 

Należy zabezpieczyć budynek przynajmniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem prac. 

Co ważne, zabezpieczenie budynku w lipcu (jeżeli rozpoczęcie prac planowanej jest na pierwszą 

połowę sierpnia) wymaga przeprowadzenia kontroli chiropterologicznej i nadzoru chiropterologa.  

 

  



– 10 – 

 

4.2. Działania kompensacyjne 

4.2.1. Ptaki 

W przypadku ptaków, działania kompensacyjne polegać będą na zawieszeniu odpowiedniej 

liczby budek lęgowych dla określonych w niniejszej ekspertyzie gatunków ptaków. Rodzaj i liczbę 

budek przedstawiają zamieszczone niżej tabele, a ich dokładne rozmieszczenie zaznaczono na 

załącznikach graficznych (Fotografia 1 – Fotografia 3). 

W przypadku analizowanego budynku zaleca się zawieszenie 16 budek typu A.  

Budka typ A – przeznaczona jest dla wróbli. Jej standardowe wymiary to: szerokość 15 cm, 

długość 15 cm, wysokość 30 cm, grubość ścianki: 2 cm, grubość ścianki przedniej: 4 cm, średnica 

otworu wlotowego 33 mm. 

Sposób montażu budek: najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zamontowanie budek w 

elewacji budynku. Budki te są mniej widoczne i bardziej podobne do naturalnych otworów w 

ścianach, przez co będą chętniej zasiedlane przez ptaki. 

 Budki należy powiesić w miejscach zniszczonych siedlisk. Zaleca się wykonanie budek z 

trocinobetonu. Materiał ten jest trwalszy od drewna i wydłuży żywotność zamontowanych budek. 

Na rynku istnieje kilku producentów budek z trocinobetonu. Ich wymiary mogą odbiegać od 

podanych wyżej (np. budka podwójna dla wróbla znacząco odbiegająca kształtem). Wybór 

dostawcy budek zaleca się skonsultować z ornitologiem. 

 W przypadku, gdy Inwestor zrezygnuje z zabezpieczania i pozostawienia otworów 

wlotowych do stropodachu otwartych, istnieje możliwość zrezygnowania z kompensacji i 

zawieszenia budek lęgowych, ponieważ siedliska ptaków zostaną zachowane. 

4.2.2. Nietoperze 

W budynkach nie stwierdzono nietoperzy ani siedlisk nietoperzy. Zalecenia wynikają  

z zasady przezorności i obecności potencjalnych siedlisk nietoperzy. 

Z dokumentacji nie wynika wprost, czy zostaną zamknięte otwory wentylacyjne stropodachu. 

Jeżeli chociaż część pozostanie otwarta, to w świetle uzyskanych wyników nie ma konieczności 

działań kompensacyjnych. Jeżeli wszystkie otwory zostaną zabezpieczone kratkami, zaleca się 

podjęcie działań kompensacyjnych. Zalecenie wynika z faktu, że wokół budynku obserwowana jest 

aktywność nietoperzy, natomiast niniejsza ekspertyza opiera się na pojedynczej kontroli. W tej 

sytuacji nie sposób jest wykluczyć, że budynek nie jest wykorzystywany sporadycznie przez 

pojedyncze nietoperze, np. podczas migracji. Zamknięcie wszystkich stropodachów uszczupli 

potencjalne kryjówki tych zwierząt, stąd propozycja działań kompensacyjnych  

W przypadku konieczności ich podjęcia, jako działania kompensacyjne zaleca się 

powieszenie 5 budek dla nietoperzy. Budki mogą być powieszone na budynku lub okolicznych 

drzewach, pod warunkiem, że powieszone zostaną minimum 3 metry nad ziemią, z zachowaniem 

wolnej przestrzeni przed i pod skrzynką i poza zasięgiem oświetlenia ulicznego. W przypadku 

budek umieszczanych na budynku mogą to być budki natynkowe lub podtynkowe, drewniane lub 

trocinobetonowe, o minimalnych wymiarach wynoszących: 50 cm x 70 cm x 3 cm. Standardy 

wykonania i montowania budek przedstawione zostały w pracy Wylegały i innych (2008). Na 

drzewach mogą zostać powieszone budki typu Stratmann.  

Przed powieszeniem budek sugeruje się konsultację z chiropterologiem. 
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5. Niezbędne pozwolenia 

Należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 

wnioskiem o zgodę na zniszczenie dotychczas zajętych siedlisk w elewacji budynku oraz na 

wykonanie prac termomodernizacyjnych w okresie lęgowym ptaków, w wyniku których zostanie 

zniszczone siedlisko: 

– wróbla Passer domesticus – 14 par, 

– mazurka Passer montanus – 2 par. 

We wniosku należy wskazać przewidzianą do zastosowania, a ustaloną w niniejszej 

ekspertyzie, kompensację przyrodniczą. Należy ustalić z RDOŚ termin kontroli, podczas której 

sprawdzone zostanie wykonanie zaleceń zamieszczonych w decyzji RDOŚ zezwalającej na 

wykonanie prac termomodernizacyjnych, m. in. sprawdzające czy i w jaki sposób zamontowano 

budki dla ptaków 
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7. Dokumentacja fotograficzna  

 

 

Fotografia 1. Południowa elewacja części B – zaznaczono miejsca lęgowe ptaków (kolor żółty) oraz 

miejsca powieszenie budek (kolor czerwony).  
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Fotografia 2. Południowa elewacja części B – zaznaczono miejsca lęgowe ptaków (kolor żółty) oraz 

miejsca powieszenie budek (kolor czerwony).  
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Fotografia 3. Południowa elewacja części B – zaznaczono miejsca lęgowe ptaków (kolor żółty) oraz 

miejsca powieszenie budek (kolor czerwony).  
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Fotografia 4. Południowa elewacja części B – zaznaczono powierzchnię, na której należy umieścić 

budki dla nietoperzy (w przypadku takiej konieczności).  

 

 

Fotografia 5. Mazurek na południowej elewacji części B.  
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Fotografia 6. Otwory wentylacyjne w elewacji południowej części B.  

 


