
Załącznik nr 4 

 

Wykaz wybranych do rozpoznawania gatunków roślin naczyniowych, zwierząt, mchów, porostów i grzybów 

objętych ochroną.  

 

Lp. Nazwa  

  GRZYBY 

1. gwiazdosz brodawkowy 

2. maślak żółtawy 

  MCHY 

3. bielistka sina 

4. płonnik pospolity typowy 

  POROSTY 

5. płucnica islandzka 

6. chrobotek reniferowy 

7. brodaczka kępkowa 

  ROŚLINY NACZYNIOWE 

8. modrzewnica zwyczajna 

9. mącznica lekarska 

10. centuria pospolita 

11. pomocnik baldaszkowy 

12. kłoć wiechowata 

13. kukułka krwista 

14. goździk piaskowy 

15. widlicz spłaszczony 

16. rosiczka długolistna 

17. rosiczka okrągłolistna 

18. bażyna czarna  

19. kruszczyk rdzawoczerwony 

20. tajęża jednostronna 

21. kocanki piaskowe 

22. poryblin jeziorny 

23. bagno zwyczajne 

24. zimoziół północny 

25. listera jejowata 

26. lobelia jeziorna 

27. elisma wodna 

28. widłaczek torfowy 

29. widłak jałowcowaty 

30. widłak goździsty 

31. wyblin jednolistny 

32. bobrek trójlistkowy 

33. grzybienie białe 

34. długosz królewski 

35. pierwiosnka lekarska 



36. nasięźrzał  pospolity 

37. gruszyczka okrągłolistna  

38. bagnica torfowa 

39. jarząb szwedzki 

40. fiołek torfowy 

 

Lp.  Nazwa  

  PTAKI 

1. perkoz dwuczuby 

2. kormoran 

3. czapla siwa 

4. czapla biała 

5. bąk 

6. bocian biały 

7. bocian czarny 

8. łabędź niemy 

9. łabędź krzykliwy 

10. cyranka 

11. gągoł 

12. nurogęś 

13. kania ruda 

14. bielik 

15. żuraw 

16. czajka 

17. kuklik wielki 

18. kukułka 

19. puchacz 

20. włochatka 

21. puszczyk 

22. lelek 

23. jerzyk 

24. zimorodek 

25. dudek 

26. dzięcioł zielony 

27. dzięcioł czarny 

28. dzięcioł duży 

29. gąsiorek 

30. pliszka siwa 

31. strzyżyk 

32. rudzik 

33. wąsatka 

34. czubatka 



35. modraszka 

36. kowalik 

37. wilga 

38. kruk 

  RYBY 

39. różanka 

40. koza pospolita 

  PŁAZY 

41. traszka zwyczajna 

42. kumak nizinny 

43. ropucha szara 

44. ropucha zielona 

45. żaba moczarowa 

46. traszka grzebieniasta 

47. rzekotka drzewna 

  GADY 

48. padalec zwyczajny 

49. jaszczurka zwinka 

50. jaszczurka żyworodna 

51. zaskroniec zwyczjny 

52. żmija zygzakowata 

  SSAKI 

53. jeż wschodni 

54. kret europejski 

55. ryjówka aksamitna 

56. nocek łydowłosy 

57. gacek brunatny 

58. wiewiórka pospolita 

59. bóbr europejski 

60. badylarka 

61. wydra europejska 

62. łasica pospolita 

63. wilk szary 

  OWADY 

64. mrówka rudnica 

65. trzmiel ziemny 

66. biegacz skórzasty 

67. Czerwończyk nieparek 

68. trzepla zielona  

  PAJĘCZAKI 



69. poskocz krasny 

  MAŁŻE 

70. szczeżuja wielka 

 


