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Wycieczka nr 7 

Od Przewozu Nurskiego w dół rzeki Bug – Wszebory – 

Przewóz Nurski 

 

Dystans:  ok. 16 km 

Rodzaj wycieczki: piesza, zimowa 

Stopień trudności: od niskiego do średniego, w zależności od warunków 

atmosferycznych 

Minimalny wiek uczestnika:  12-13 lat 

 

 
Fragment mapy przedstawionej  powyżej  za uprzejmą zgodą Wydawcy, pochodzi z Mapy Turystycznej 

„Nadbużański Park Krajobrazowy” wydanie II  poprawione, wydanej przez  Pracownię map i wydawnictw 

turystycznych „MH”  HABA Mirosław , tel. 601-072-894,  e-mail:mh_mapy@wp.pl 



 2

Dzisiejsza wycieczka to kontynuacja zimowej wycieczki pieszej przedstawionej 

przeze mnie w opisie wycieczki nr 6  „Od Kiełpi ńca w dół rzeki”, w której opisałem 

zimową wędrówkę wzdłuż Bugu  od miejscowości Kiełpiniec w dół rzeki, w tym częściowo 

spacer po wale przeciwpowodziowym. Tym razem naszą wycieczkę rozpoczynamy od mostu 

nad Bugiem w okolicy Przewozu Nurskiego a dokładnie od parkingu znajdującego się 

bezpośrednio przy rzece po drugiej stronie mostu, po lewej stronie jadąc od Ceranowa, przy 

dużych tablicach informacyjnych Nadbużańskiego  Parku Krajobrazowego.  Jest to miejsce, 

gdzie możemy bez problemu zaparkować samochód i pozostawić na kilka godzin. 

Zaopatrzywszy się w termos z gorącą herbatą lub sokiem  i kilka kanapek, przechodzimy 

przez most prawą stroną na drugą stronę rzeki, wygodnym  przejściem dla pieszych. Widok 

na rzekę od strony parkingu przedstawia (patrz zdjęcie nr 1). 

Zdj ęcie nr 1- Rzeka Bug kilka dni przed początkiem wiosny… 

 

Jak widać na zdjęciu powyżej, wycieczkę odbyłem 16 marca, kilka dni przed 

rozpoczęciem się kalendarzowej wiosny. Pogoda była wtedy typowo zimowa, temperatura  

minus 3-4 stopni, dodatkowo wiał zimny, mocno wychładzający wiatr.  Dla ciekawości 

podam, iż zima  w 2013 r. bardzo długo nie chciała odejść i nawet pod koniec marca 

termometry wskazywały nocą kilkanaście stopni poniżej zera.    Po przejściu na drugi brzeg 

(po stronie Przewozu Nurskiego), kierujemy się w prawą stronę, w dół rzeki na wał 

przeciwpowodziowy. Z powodu licznych rozlewisk i podtopień proponuję początek 
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wycieczki odbyć po wale. Przypuszczam, iż wiosną teren po obu stronach wału będzie o 

wiele bardziej podmokły. Powoli oddalając się od mostu, po prawej stronie towarzyszy nam 

jakby odnoga  oddzielona od wału zadrzewieniem wierzbowo – olchowym.  Idąc  lekko 

lawirującym wałem przeciwpowodziowym w dół Bugu, można spotkać ciekawe gatunki 

ptaków. Ja spotkałem w odległości około 500 metrów od mostu przelatującą czaplę siwą. W 

dalszym ciągu mijamy po prawej stronie znaczne rozlewiska, które skutecznie blokują nam 

dojście do rzeki. Przed nami w odległości około 500-600 metrów widoczny po obu stronach 

wału, mały lasek sosnowy. Pojedyncze sosny możemy też zauważyć po prawej stronie wału.  

Proponuję uważnie się rozglądać, gdyż prawie na pewno trafimy na wędrujące stadka 

czyżyków (mogą żerować na olszach) lub szczygłów. Ja spotkałem w tej okolicy stadko 

szczygłów – około 8 osobników, bardzo ciekawych ptaków, trochę mniejszych od wróbli, 

które bez obawy spokojnie żerowały na łące w odległości około 7 metrów od wału.  (patrz 

zdjęcie nr 2).   

 

Szczygieł  – gatunek małego ptaka z rodziny łuszczaków. Należy do najładniej i najbarwniej 

upierzonych europejskich ptaków. Ptak raczej niepłochliwy, zresztą sam tego doświadczyłem na tej 

wycieczce. Samiec wydaje charakterystyczny dźwięk, jednocześnie wykonując żwawe ruchy.  Samica 

podobna do samca, różnice w ubarwieniu można wychwycić jedynie wtedy, kiedy trzyma się go w ręce. 

Wyczytałem w internecie, iż ulubionym pokarmem szczygłów są nasiona ostu i łopianu. Być może i 

„moje szczygły” szukały pod śniegiem swoich przysmaków. Jednakże gatunek ten nie jest wybredny, 

jeśli chodzi o dobór pokarmu. Uważa się, że zjada nasiona  ponad 150 gatunków roślin. Nie pogardzi 

również owadami, drobnymi chrząszczami, 

gąsienicami.  Szczygły rzadko gnieżdżą się w 

głębokich lasach, częściej wybierają 

miejskie parki i śródpolne zadrzewienia. 

Lęgną się również na obrzeżach lasów 

liściastych i mieszanych w sadach i 

ogrodach. Niegdyś chętnie trzymane w 

klatkach ze względu na ubarwienie i śpiew, 

ale obecnie przepisy większości krajów 

zabraniają tego (źródło tekstu na końcu 

opisu) 

Zdj ęcie nr 2 - Ptasi przystojniak nieprawdaż? 
Zdjęcie autorstwa Łukasza Łukasika -  licencja Creative Commons  
 

Las  sosnowy widoczny w oddali, przybliżył się na odległość około 300 metrów. Po 

lewej stronie wału możemy zauważyć drogę piaszczystą dochodzącą do wału, rozchodzącą 

następnie się na dwie, równolegle ciągnące się wzdłuż wału po obu jego stronach. 
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Chwilę potem, około 200 metrów przed wspomnianym lasem sosnowym mijamy   

przepływającą pod wałem rzeczkę, jak sprawdziłem później jest to jednak forma  kanału z 

nierówną linią brzegową, która łączy występujące po lewej stronie wału,  znaczne rozlewiska  

ze „starorzeczem Bugu” po prawej stronie wału. Minąwszy śluzę, na jednym z drzew po 

prawej stronie wału, możemy zobaczyć charakterystyczny znak, oznaczający niebieski szlak 

turystyczny.  Warto też uważnie się rozglądać, gdyż prawie na pewno wędrując tą trasą zimą, 

spotkamy wędrujące stadka czyżyków. Ja je spotkałem, swobodnie żerujące na pobliskich 

olchach. Kontynuując wycieczkę wałem, w odległości około 60 metrów od lasku oczom 

naszym, ukaże się Bug w całej okazałości, nieporośnięty prawie żadnymi roślinami na 

odcinku około 100-200 metrach. Mijamy lasek sosnowy, który okazał się raczej wąskim 

pasem. Tuż za nim po prawej stronie wału, pod linią wysokiego napięcia schodzimy z wału i 

kierujemy się w stronę, oddalonego  około 70-100 metrów od wału, Bugu. Dochodząc do 

Bugu, możemy zobaczyć po lewej stronie, pomnik przyrody – piękny okaz dębu (patrz 

zdjęcia nr 3 i 4).   

 
Zdj ęcie nr 3-Ciekawe jak wygląda z liśćmi? 
 

 
Zdj ęcie nr 4 -A teraz zbliżenie. 
 

Brzeg rzeki bardzo nierównomierny z lekko podtopioną roślinnością. Widok magiczny, 

urzekający, to połączenie błękitu nieba z białym śniegiem i błyszczeniem rzeki (patrz zdjęcie 

nr 5). 
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Zdj ęcie nr 5 - Urokliwe miejsce… 

Jako ciekawostkę podam, iż w tym miejscu podczas mojej wycieczki zobaczyłem 

przemykającego w pobliżu rzeki lisa. Zresztą wędrując wałem w tej okolicy w okresie 

zimowym, raczej na pewno go ujrzymy, ja widziałem na całej trasie wycieczki chyba ze trzy 

razy, za każdym razem w innym miejscu.  

Dalszą wycieczkę odbywamy już brzegiem Bugu oczywiście w dół rzeki, drogą wygodną, 

nieuciążliwą. Po drodze mijamy zadrzewienia sosnowe, porozrzucone po terenie.  Przez cały 

czas dobrze widoczny Bug po naszej prawej 

stronie. Jako, że sosna jest bardzo 

rozpowszechnionym drzewem na trasie naszych 

wędrówek, chciałbym kilka zdań poświęcić temu 

gatunkowi (patrz zdjęcie nr 6).  

 Sosna zwyczajna – pospolicie występujący gatunek 

drzewa iglastego. Szacuje się, iż ponad 60 % 

drzewostanu polskich lasów stanowią sosny. Jako 

ciekawostkę podam, iż sosna zwyczajna jest drzewem 

narodowym Szkocji. W przeciwieństwie do modrzewia 

nie traci zimą igieł. Jest gatunkiem jednopiennym, co 

oznacza, ze na jednym drzewie możemy znaleźć zarówno 

kwiaty męskie jak i żeńskie. Nie ma dużych wymagań 

siedliskowych, rośnie nawet na glebach  

Zdj ęcie nr 6 - Najczęściej spotykane w Polsce drzewo iglaste.  
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piaszczystych, ubogich. Łatwo się dostosowuje do różnych warunków środowiskowych. Należy do 

roślin leczniczych. Lekarze od dawna zalecają spacer po nagrzanych słońcem, pachnących żywicą 

lasach sosnowych. Jedną z ciekawostek jest fakt, że sosna zwyczajna posiada najgłębszy system 

korzeniowy spośród wszystkich drzew iglastych, głębokość korzenia może sięgnąć nawet 3 metrów. 

Dzięki temu sosny można spotkać w miejscach trudno dostępnych, np. na skałach, na luźnych 

piaszczystych podłożach itd. Inną cechą, która odróżnia je od pozostałych gatunków drzew iglastych  

jest nieregularny pokrój. O ile młoda sosna przypomina typowe drzewko iglaste, to już stara sosna 

przyjmuje nieregularne  i czasami bardzo zaskakujące kształty. Należy do drzew długowiecznych, 

osiąga od 300 do 500 lat. Zapoznając się z informacjami  na temat sosny zwyczajnej, nie sposób 

wszystkie ciekawostki czy informacje wypisać. Dla ciekawych podaję na końcu opisu, link do strony, 

którą zresztą bardzo polecam i z której pozwoliłem sobie trochę informacji na temat tego gatunku 

zaczerpnąć.  

 

 

Dalsza droga przebiega w bliskim sąsiedztwie Bugu, dzięki czemu mamy okazję 

poobserwować rzekę, na której można zobaczyć różne gatunki ptaków. Ja miałem okazję  

ujrzeć duże stado krzyżówek, kilka nurogęsi oraz parkę gągołów. Mijamy po drodze zagajniki 

sosnowe, bezładnie porozrzucane na łące, które z biegiem czasu ustąpią miejsca otwartej 

przestrzeni. W dalszym ciągu wędrujemy brzegiem rzeki.  Możemy również zauważyć 

charakterystyczne miejsca żerowania bobrów, czyli nadgryzione pnie nadrzecznych drzew. 

Jednakże na kilku drzewach można zauważyć założone w dolnej części pnia grube folie, co 

ma zapewne stanowić obronę drzewa przed bobrami. Nie wiem na ile skuteczna jest ta 

metoda, w każdym bądź razie nie wygląda to za efektownie. W okolicy gdzie mieszkam tj. w 

Siedlcach, spotkałem się z inną metodą zabezpieczania pni przed bobrami, tj. poprzez 

obwiązywanie dolnej części drzewa siatką metalową. Z pewnością siatka metalowa mniej 

rzuca się w oczy, niż gruba folia.   

Dochodzimy do miejsca, gdzie Bug skręca w lewą stronę. Po drugiej stronie można 

zaobserwować liczne budynki, to zapewne Zuzela. Miejscowość nadbużańska, znana z tego, 

że mieści się w niej   Muzeum Kardynała Wyszyńskiego.  Po naszej stronie pojawia się droga 

polna, którą możemy dalej wędrować. W około dominuje duża łąka  lub pole, z nielicznym 

zadrzewieniem dębowym, olszowym i trochę sosnowym. Przez cały czas wał jest w zasięgu 

naszego wzroku, raz się oddalając, a raz przybliżając. Koryto Bugu ulega zwężeniu. Trzeba 

zwrócić uwagę na mogące pojawić się na naszej drodze, małe rozlewiska. Proponowałbym od 

razu skierować się w stronę wału, co uchroni nas przez zmoczeniem się.  

Dochodzimy do miejsca, gdzie na naszej drodze mogą pojawić się znaczne podtopienia i 

rozlewiska. Tu trzeba zdać się na własną ocenę, gdyż warunki mogą być zupełnie inne o innej 

porze roku. Trzeba uważnie się rozglądać, ja byłem zmuszony trochę nadłożyć, żeby wrócić 
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do pobliskiego wału, którym zamierzałem ominąć ten podmokły teren.  Dalszą drogę możemy 

kontynuować wałem, podziwiając z wysokości kilku metrów rozległe tereny nadbużańskie. 

Przed nami w odległości około 800-1000 metrów zabudowania. To miejscowość Długie 

Grodzieckie.  Teren po obu stronach wału bez zmian. Rozległe przestrzenie z 

porozrzucanymi drzewami i krzewami. W odległości około 100 metrów ponownie 

zauważyłem lisa, który przebiegł przez wał.  

Z pewnością warunki zimowe ułatwiają obserwację tych  zwierząt, gdyż na białym tle 

widoczny jest nawet z dużej odległości (patrz zdjęcie nr 7).   

Lis pospolity (rudy) -   gatunek bardzo rozpowszechniony na całej północnej półkuli. W XIX wieku 

został sprowadzony do Australii, gdzie łatwo przystosował się, jednocześnie stanowiąc duże 

zagrożenie dla tamtejszych ssaków i ptaków. Gatunek bardzo inwazyjny, dlatego został wpisany na 

listę 100 najbardziej inwazyjnych gatunków. Lisy są niezwykle zwinne i skoczne. Jak podaje 

Wikipedia, mogą skakać na wysokość około 2 

metrów, ponadto świetnie pływają. Bardzo 

dobrze słyszą, ich wzrok reaguje głównie na 

ruch. Bardzo szybko biegają, nawet do 40 

km/h. Obecnie lisów jest bardzo dużo, według 

niektórych nawet za dużo. Łatwo zapadają na 

wściekliznę, jednakże zachorowalność 

znacznie zmalała, dzięki rozrzucanym po 

lasach szczepionkom.  

 
Zdj ęcie nr 7- Lis pospolity zwany rudym 
Zdjęcie autorstwa jinterwas -  licencja Creative Commons 
 

Według opisów w  Internecie, lisy są aktywne głównie po zmroku i w nocy, ale zresztą jak sam tego 

doświadczyłem (wielokrotnie widziałem je w środku dnia), ich zachowanie może różnić się w 

zależności od warunków środowiskowych. Pomimo swojej nazwy gatunkowej, lisy rude mogą 

występować w wielu innych kolorach (np. białym, czarnym itd.). Ogromne zróżnicowanie w 

kolorystyce ubarwienia wynika z częstych zmian w materiale genetycznym. Jeśli chodzi o pokarm, 

polują na małe gryzonie, żywią się też zającami i ptakami z rodziny kurowatych (np. bażantami). 

Jednakże oprócz pokarmu zwierzęcego nie pogardzi też również pokarmem roślinnym np. jagodami, 

owocami itd.  Podczas wyszukiwania informacji o diecie lisów, trafiłem na stronę internetową 

Poradnika Łowieckiego (link na końcu opisu), gdzie bardzo obrazowo przedstawiono możliwości 

żywieniowe lisa (źródło tekstu na końcu opisu). 

 

 

Po krótkim odcinku dochodzimy do miejscowości Długie Grodzieckie. Początkowo po 

prawej stronie trafiamy na rodzaj starorzecza, na którego brzegu rośnie duża ilość różnego 
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rodzaju zadrzewień: dębowych, olszowych i wierzbowych. Im dalej wędrujemy wałem, tym  

teren staje się bardziej otwarty, wał dochodzi prawie do samego  Bugu (patrz zdjęcie nr 8). 

Zdj ęcie nr 8 - Widok z wału przeciwpowodziowego. 

Na wysokości zabudowań,  kończy się starorzecze, w oddali w odległości około 200-300 

metrów  widoczny zagajnik brzozowy. Wycieczkę możemy kontynuować, schodząc z wału w 

kierunku Bugu. Rzeka znajduje się w odległości kilkudziesięciu metrów. Droga wygodna, 

lecz trzeba uważać i to podwójnie. Po pierwsze radziłbym iść w pewnym oddaleniu od rzeki, 

gdyż jak można zauważyć rzeka podmyła brzeg, który może się pod naszym ciężarem zapaść. 

Po drugie trzeba uważać, żeby nie skręcić nogi, gdyż droga prowadzi przez lasek pełen 

wykrotów i dołków.  

W oddali, patrząc na rzekę, można odnieść wrażenie, że rzeka skręca w prawą stronę. To 

jednak złudzenie, w rzeczywistości rzeka skręca w lewą stronę, a pozorny zakręt po drugiej 

rzeki to miejsce, gdzie wpada do Bugu, mała rzeczka Pukawka.   

Zadrzewienie brzozowe ustępują miejsca sosnowym, po drugiej stronie Bugu widoczny 

większy las oraz liczne zabudowania. Droga wygodna, w pewnym momencie dochodzimy do 

miejsca, gdzie zaczynają się rozlewiska. Tak jak poprzednio,  proponowałbym udać się w tym 

miejscu ponownie na wał, który znajduje się bardzo blisko rzeki. Gdybyśmy zdecydowali się 

pójść dalej brzegiem rzeki, z pewnością musielibyśmy się wracać, gdyż na naszej drodze 

pojawiłoby się   starorzecze, raczej trudne do pokonania. Po wejściu na wał (wcześniej trzeba 

przejść przez mały lasek sosnowy), ruszamy dalej w drogę. Wał podobnie jak rzeka skręca 
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łagodnym łukiem w lewą stronę. Zbliżamy się do zabudowań małej miejscowości Wólka 

Nadbużna. Droga, która towarzyszyła nam od jakiegoś czasu z lewej strony, przecina  wał i 

dalej biegnie już  po prawej stronie wału.   Po tej samej stronie wału możemy zobaczyć 

mocno podniszczoną,  małą stodółkę na palach (patrz zdjęcie nr 9).  Widząc jej stan, 

prawdopodobnie nie postoi długo. W dalszym ciągu radzę kontynuować wycieczkę wałem, 

gdyż blisko Bugu znajdują się liczne, widoczne rozlewiska, które pewnie nieźle mogą 

dokuczyć, jeśli zdecydujemy się je pokonać.  

Po minięciu  zabudowań 

dochodzimy do miejsca, gdzie 

wał  przecina droga. My 

podążamy w dalszym ciągu 

wałem. W pewnym momencie 

wychodzimy na wielką 

otwartą przestrzeń. 

Niewątpliwie biel śniegu, 

pokrywającego pola jeszcze 

bardziej podkreśla rozległość 

całego obszaru po obu  

Zdj ęcie nr 9 - Stodółka, której niedługo może nie być. 

 

stronach wału. Ja osobiście doznałem dziwnego uczucia,  jakby nikogo nie było oprócz mnie 

na świecie. Wiem, że to może brzmi infantylnie, ale ogromna, pusta przestrzeń, bez żadnych 

zadrzewień, krzewów i to w białym kolorze tak na mnie zadziałała.   

Przez dłuższy czas idziemy wałem, który w pewnym momencie skręca dosyć mocno w lewą 

stronę. Na wysokości zakrętu po drugiej stronie Bugu, widoczne wzniesienie pokryte lasem 

sosnowym. Jak widać na mapie, znajduje się tam nawet oznaczenie punktu widokowego, co 

może oznaczać ładny widok na rzekę Bug. Wał po którym idziemy zakręca o prawie 180 

stopni, co może oznaczać, iż rozpoczyna się powrót do miejscowości Przewóz Nurski, a 

dokładnie do miejsca nad rzeką,  gdzie zostawiliśmy samochód. Krajobraz się nie zmienia, w 

dalszym ciągu mało zadrzewień, więcej otwartej przestrzeni. Rzeka Bug oddaliła się na dobre, 

naszym kolejnym celem będzie miejscowość Wszebory. Po pokonaniu ostrego zakrętu, wał 

tym razem zakręca ostro w prawą stronę. Oczywiście przez cały czas trzymamy się wału. W 

odległości około 500-600 metrów za wspomnianym, ostrym zakrętem w prawą stronę, 

schodzimy z wału i kierujemy się w drogę polną, która odchodzi w lewą stronę i prowadzi do 

miejscowości Wszebory (patrz zdjęcie nr 10).   
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Zdj ęcie nr 10 - Ciekawe jak wygląda ta droga wiosną? 

Droga wygodna do wędrówki.  Przypuszczam, iż wiosną może być trochę błotnista. Jak widać 

na zdjęciu, krajobraz po obu stronach drogi typowo rolniczy, dużo pól, poprzedzielanych 

ogrodzeniami. Im dalej podążamy tą wiejską drogą, staje się ona coraz bardziej urokliwa. Po 

obu jej stronach pojawiają się wierzby i osiki. W pewnym momencie drogę, którą idziemy 

przetnie kolejna piaszczysta droga. My skręcamy w lewą stronę, by po przejściu krótkiego 

odcinka skręcić ponownie w lewą stronę. Dochodzimy do małej, typowo rolniczej 

miejscowości Wszebory. Mijamy ją główną drogą i dalej kierujemy się do kolejnej 

miejscowości tj. Długie Grzymki.  

Dochodzimy do miejsca, gdzie nasza droga rozchodzi się na obie strony, my skręcamy w 

lewą stronę i trzymamy się lasu sosnowego. Mijamy Długie Grzymki. Miejscowość ciągnie 

się przez długi czas, sprawia wrażenie zadbanej i przyjemnej do życia. Kolejną miejscowość, 

którą mijamy jest miejscowość Długie Kamieńskie. Ciekawostką znajdującą się w tej 

miejscowości jest kapliczka z  1989 r., znajdująca się w okolicy skrzyżowania, po lewej 

stronie. Idąc drogą w kierunku Przewozu Nurskiego, nie sposób jej minąć (patrz zdjęcie nr 

11).     Jak można wyczytać na tablicy głównej, jest to dar mieszkanki stanu Alaska niejakiej  

p. Jurkowskiej dla mieszkańców Długich Kamieńskich,  
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Po wydostaniu się z miejscowości Długie Kamieńskie, dalej podążamy drogą wijącą się 

wśród pól i łąk. Po lewej stronie drogi 

widoczne gęste zadrzewienia i duże 

rozlewiska. Po dłuższej wędrówce 

dochodzimy do długo oczekiwanej 

miejscowości Przewóz Nurski. Chwilę 

potem dochodzimy do drogi, którą 

przyjechaliśmy. Oczywiście skręcamy na 

niej w lewą stronę i kierujemy się w stronę 

widocznego mostu, gdzie po drugiej 

stronie Bugu zostawiliśmy samochód.  

To już koniec naszej wycieczki. Mam 

nadzieję, iż mrozek i wiaterek  za bardzo 

nie dokuczał a krajobrazy, które 

zobaczyliśmy po drodze na długo zostaną 

w  pamięci.  

 

Zdj ęcie nr 11- Chwała p. Jurkowskiej za ładną kapliczkę.  
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 

 

 

 

 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

Zdjęcia nr:  1,3,4,5,6,8,9,10,11 - Autor 

 

Zdjęcie nr 2 – zdjęcie autorstwa Łukasza Łukasika – Licencja Creative Commons 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Carduelis_carduelis_(Lukasz_Lukasik).jpg 

 

Zdjęcie nr 7- zdjęcie autorstwa jinterwas-  Licencja Creative Commons  

 Źródło:  http://www.tapety24.org/lis-na-sniegu/1280x1024 

 

 

 

Źródła internetowe (linki): 

• Opis szczygła    http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczygie%C5%82 

• Opis sosny zwyczajnej 

http://drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/sosna/sosna_zwyczajna/sosna_zwyczajna.php   

• Opis lisa http://pl.wikipedia.org/wiki/Lis_rudy 

oraz  

http://poradniklowiecki.pl/108-ciekawostki/328-lisy-najpospolitsze-drapiezniki.html 


