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ZALECENIA OCHRONNE  
DLA GATUNKÓW ZWIERZĄT  

BADANYCH W LATACH 2006-2008 

Kod Nazwa polska Nazwa łacińska Zalecenia ochronne 

Bezkręgowce 

1032 skójka 

gruboskorupowa  

Unio crassus Zapobieganie pracom niszczącym koryta cieków 

(odpowiednim narzędziem są oceny 

oddziaływania na środowisko). 

Poprawa czystości wód. 

1037 trzepla zielona  Ophiogomphus cecilia Gatunek generalnie nie wymaga specjalnych 

zabiegów ochronnych. Poprawa jakości wody w 

rzekach prawdopodobnie przyniosłaby poprawę 

stanu populacji na tych stanowiskach, gdzie 

stwierdzono gorszy stan zachowania. 

1065 przeplatka aurinia  

 

Euphydryas aurinia Usuwanie podrostu drzew i krzewów na 

stanowiskach i w ich sąsiedztwie oraz wykaszanie 

części zasiedlonej łąki (miejsca żerowania 

gąsienic powinny być oznakowane i omijane w 

czasie wykonywania zabiegów).   

*1078 krasopani hera Euplagia 

(=Callimorpha) 

quadripunctaria 

Zapobieganie nadmiernemu zarastaniu 

roślinnością krzewiastą i drzewiastą żerowisk 

imagines na stanowiskach na terenie Pienin 

(usuwanie krzewów i podrostów drzew).  

*1084 pachnica dębowa  Osmoderma eremita 1. Utrzymywanie tradycyjnego krajobrazu 

terenów wiejskich poprzez zapobieganie 

wycinaniu alei i szpalerów rodzimych gatunków 

drzew wzdłuż dróg, parków wiejskich oraz 

głowiastych wierzb na terenach wilgotnych. 

2. Odtwarzanie ciągów migracyjnych  pomiędzy 

istniejącymi stanowiskami poprzez sadzenie 

zadrzewień (aleje śródpolne, szpalery drzew 

wzdłuż cieków wodnych itp.) 

3. W lasach pozostawianie dużych, dziuplastych 

drzew i w miejscach stwierdzenia pachnicy ew. 

przeprowadzanie cięć prześwietlających 

drzewostan. 

*1087 nadobnica alpejska  Rosalia alpina  Zwiększenie masy grubowymiarowego martwego 

drewna w lasach gospodarczych. 

W rejonie występowania gatunku unikanie 

pozostawiania ściętego zimą drewna w sągach do 

lata i późniejszego usuwania go z lasu (drewno 

nalezy usuwac jak najszybciej po ścięciu). 

*4021 konarek tajgowy Phryganophilus 

ruficollis 

1. Ochrona wszystkich miejsc, w jakich się 

zaobserwuje gatunek, w formie ścisłych 

rezerwatów faunistycznych. 

2. W lasach gospodarczych PB (powyżej IV klasy 

wieku) zwiększenie masy grubowymiarowego 

martwego drewna do 5% miąższości drzewostanu 

na tym siedlisku, pozostawiając nie mniej niż 5 

grubych rozkładających się całych kłód na 1 ha 
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lasu.  

3.Zaniechanie użytkowania, przebudowy 

drzewostanów i cięć sanitarnych we wszystkich 

drzewostanach PB powyżej 100 lat. 

*4024 sichrawa karpacka Pseudogaurotina 

excellens 

1. Wykaszanie bujnej roślinności zielnej oraz 

usunięcie części podszytu i podrostu, który ocienia 

najwartościowsze okazy wiciokrzewu czarnego L. 

nigra, szczególnie na stanowiskach, na których 

ten krzew nie odnawia się.  

2. W okresie pojawu imagines częstsza kontrola 

(patrolowanie) tych stanowisk, na których 

występuje duże niebezpieczeństwo ze strony 

takich czynników jak wandalizm i 

kolekcjonerstwo. 

*9003 sówka 

puszczykówka  

Xylomoia strix Gatunek o niepotwierdzonym występowaniu w 

Polsce. Nie było więc możliwe zidentyfikowanie 

zagrożeń i sformułowanie zaleceń ochronnych. 

Kręgowce 

1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio Zapobieganie zanieczyszczeniu wód, regulacjom 

koryt rzecznych i budowie progów na rzekach. 

1166 traszka grzebieniasta  Triturus cristatus Odtwarzanie starych i budowanie nowych 

zbiorników wodnych dla zapewnienia łączności 

pomiędzy lokalnymi populacjami traszek 

grzebieniastych, umożliwiając wymianę 

osobników pomiędzy nimi. Działania powinny 

zmierzać do utrzymania zagęszczenia zbiorników 

wodnych wynoszącego optymalnie 4 

zbiorniki/km2 oraz utrzymania korzystnego dla 

traszki siedliska lądowego pomiędzy zbiornikami.  

1324 nocek duży  Myotis myotis Odpowiednie zabezpieczanie zimowisk 

(zamykanie jaskiń i innych podziemi kratami 

umożliwiającymi swobodny przelot nietoperzy a 

zapobiegającymi ich penetracji przez ludzi i 

zakłócaniu spokoju zwierząt). 

Umożliwianie nietoperzom korzystania ze 

strychów budynków jako schronień kolonii letnich 

(zabezpieczanie drożności wlotów, prowadzenie 

prac remontowych i konserwacyjnych w okresie, 

gdy nietoperze nie przebywają w schronieniu z 

wykorzystaniem bezpiecznych (nietoksycznych) 

środków konserwacji drewna). 

W razie gromadzenie się dużych ilości guana w 

schronienieniach letnich (strychy budynków), 

zainstalowanie platformy zabezpieczającej w 

schronieniach letnich. 

Utrzymywanie bazy żerowiskowej nietoperzy 

przez ograniczone stosowania środków 

owadobójczych dla ochrony upraw rolnych i 

leśnych. 

*1352 wilk Canis lupus Zapobieganie izolacji populacji poprzez 

niedopuszczanie do fragmentacji siedlisk przez 

inwestycje liniowe. 

*1354 niedźwiedź brunatny Ursus arctos Zapobieganie izolacji populacji poprzez 

niedopuszczanie do fragmentacji siedlisk przez 

inwestycje liniowe. 

Zakaz zbioru owoców runa w wyznaczonych 

fragmentach areału zwierząt. 

Zakaz penetracji wyznaczonych fragmentów 

areału zwierząt w okresie hibernacji zwierząt. 
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Odpowiednie zabezpieczanie śmietników na 

terenach należących do areału niedźwiedzi. 

1361 ryś  Lynx lynx Zapobieganie izolacji populacji poprzez 

niedopuszczanie do fragmentacji siedlisk przez 

inwestycje liniowe. 

*2608 suseł perełkowany Spermophilus suslicus Utrzymywanie siedlisk zwartych kolonii susłów w 

odpowiednim dla nich stanie poprzez wypas i 

koszenie koszenie). Ochrona kolonii śródpolnych 

nie jest możliwa, ponieważ kolidowałaby z 

koniecznymi pracami agrotechnicznymi, a w 

wielu przypadkach uniemożliwiałaby ich 

wykonanie.  

*2647 żubr Bison bonasus Gatunek jest objęty ochroną czynną, obejmującą 

szczegółową inwentaryzację, dokarmianie, nadzór 

weterynaryjny i kontrole rozsiedlania. 

*4003 świstak tatrzański  Marmota marmota 

latirostris 

Miejsca występowania objęte są ochroną w formie 

parku narodowego. Nie należy dopuścić do 

rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 

rejonach występowania kolonii świstaków oraz 

zapobiegać nielegalnej penetracji takich terenów 

poprzez egzekwowanie istniejących przepisów.  

*4006 kozica tatrzańska  Rupicapra rupicapra 

tatrica 

Miejsca występowania objęte są ochroną w formie 

parku narodowego. 

Należy zapobiegać nielegalnej penetracji terenów 

poza szlakami poprzez egzekwowanie istniejących 

przepisów. W razie potrzeby należy okresowo 

zamykanie pewnych odcinków szlaków i terenów 

wspinaczkowych. 

*4009 strzebla błotna Eupallasella 

(=Phoxinus) percnurus 

Pogłębianie wypłycających się zbiorników 

wodnych (wysychających i ulegających 

lądowaceniu) zasiedlonych przez gatunek. 

 


