DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Poz. 2183
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

gatunki zwierząt:
a)

objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,

b)

objętych ochroną częściową,

c)

objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,

d)

wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania;

2)

właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt zakazy i odstępstwa od zakazów;

3)

sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony.
§ 2. Gatunki zwierząt, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Gatunki zwierząt, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki zwierząt, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3
do rozporządzenia.
§ 5. Gatunki zwierząt, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 6. 1. W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową,
o których mowa w lp. 1–478 i 480–592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1–210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)

umyślnego zabijania;

2)

umyślnego okaleczania lub chwytania;

3)

umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych;

4)

transportu;

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904
i 2095).
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5)

chowu;

6)

zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;

7)

niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;

8)

niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych
schronień;

9)

umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;

10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
2. W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia,
wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia.
3. W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (2) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia,
wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.
4. W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
wprowadza się dodatkowo zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.
5. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 7–9 oraz w ust. 3, nie dotyczą gołębia miejskiego (Columba livia forma urbana), z wyłączeniem miejsc gniazdowania w trakcie obecności piskląt w gnieździe.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, w zakresie dotyczącym miejsc żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących nie dotyczy czapli siwej (Ardea cinerea) i kormorana (Phalacrocorax carbo) w obrębach hodowlanych ustanowionych zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.
§ 7. W stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz
częściową, o których mowa w lp. 1–478, 480–494, 496, 497 i 499–592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1–101
i 104–210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)

umyślnego zabijania;

2)

transportu;

3)

chowu;

4)

przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;

5)

zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;

6)

wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;

7)

umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

§ 8. 1. W stosunku do dziko występujących ptaków należących do gatunków, o których mowa w lp. 479 w załączniku
nr 1 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)

umyślnego zabijania;

2)

umyślnego okaleczania lub chwytania;

3)

umyślnego niszczenia ich jaj;

4)

transportu;

5)

zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
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6)

niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd;

7)

zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków;

8)

umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu
młodych.

2. W stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w lp. 211 w załączniku nr 2
do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)

transportu;

2)

przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;

3)

zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków.
§ 9. Wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:

1)

zakaz usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;

2)

zakaz usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy
bezpieczeństwa lub sanitarne;

3)

zakazy chwytania, transportu, przetrzymywania oraz umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania
na inne miejsca, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 4, 6 i 12, nie dotyczą:
a)

chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania,

b)

chwytania zwierząt rannych lub osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i przemieszczania do
ośrodków rehabilitacji zwierząt;

4)

zakazy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–4, 6 i 8–12 oraz ust. 2, nie dotyczą okazów gatunków, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. c, pozyskiwanych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskiwanie;

5)

zakazy przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia
poza granicę państwa, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6, 10 i 11, nie dotyczą okazów gatunków, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. c, pozyskanych na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska;

6)

zakazy przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia
poza granicę państwa, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6, 10 i 11 oraz w § 7 pkt 4–6, nie dotyczą okazów gatunków
pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora
ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oznaczonych symbolem (4) w załączniku nr 2
do rozporządzenia;

7)

zakazy zbierania i posiadania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 oraz w § 8 ust. 1 pkt 5, nie dotyczą zbierania i przechowywania piór ptaków;

8)

zakazy, o których mowa w § 6 ust. 1–4 oraz w § 7, nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem
racjonalnej gospodarki leśnej, jeżeli technologia prac uniemożliwia ich przestrzeganie.

§ 10. W stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1–478 i 480–592
w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1–210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się następujące sposoby
ochrony:
1)

inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji zwierząt oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;

2)

zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi;

3)

ustalanie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania gatunków;
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wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan populacji lub siedlisk zwierząt polegających na:
a)

renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk,

b)

utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,

c)

utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,

d)

zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów oraz usuwaniu biomasy,

e)

odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zadrzewień,

f)

ochronie i odtwarzaniu zasobów martwego drewna i drzew z dziuplami w lasach i zadrzewieniach,

g)

budowie sztucznych miejsc lęgowych, miejsc rozrodu lub wodopojów,

h)

dostosowaniu sposobów i terminów wykonywania prac agrotechnicznych, leśnych, rybackich, budowlanych (w tym
hydrotechnicznych), remontowych i innych, tak aby zminimalizować ich wpływ na zwierzęta i ich siedliska,

i)

tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy ekologicznych,

j)

zapewnianiu drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowie przepławek i kanałów, rozbiórce
przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek,

k)

tworzeniu przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi,

l)

regulacji liczebności populacji roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;

5)

wspomaganie rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;

6)

zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;

7)

zasilanie populacji dziko występujących przez wprowadzanie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych
lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;

8)

przywracanie zwierząt z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;

9)

przenoszenie zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska;

10) edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
11) prowadzenie hodowli zwierząt wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia presji wynikającej
z pozyskania ich ze środowiska;
12) kontrola pozyskania zwierząt gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz związanych
z tym skutków;
13) promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i wodnej,
umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków objętych ochroną;
14) uwzględnianie potrzeb gatunków przy planowaniu, zatwierdzaniu i realizowaniu masowych imprez plenerowych,
rekreacyjnych i sportowych;
15) realizacja programów ochrony poszczególnych gatunków.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.2)
Minister Środowiska: J. Szyszko

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936
i 2171).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 grudnia 2016 r. (poz. 2183)

Załącznik nr 1

GATUNKI ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW
WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ
Lp.

Nazwa polska*

Nazwa naukowa*

SSAKI

MAMMALIA

PARZYSTOKOPYTNE

Ochrona
czynna

ARTIODACTYLA

1.

kozica

(1)

Rupicapra rupicapra

x

2.

żubr

(1)

Bison bonasus

x

DRAPIEŻNE

CARNIVORA

3.

wilk

(1)

Canis lupus

x

4.

żbik

(1)

Felis silvestris

x

5.

ryś

(1)

Lynx lynx

x

6.

tchórz stepowy

(1)

Mustela eversmanni

7.

norka europejska

(1)

Mustela lutreola

8.

niedźwiedź brunatny

(1)

Ursus arctos

9.

foka szara

(1)

Halichoerus grypus

10.

foka obrączkowana

(1)

Phoca hispida

11.

foka pospolita

(1)

Phoca vitulina

WALENIE

x

CETACEA

12.

morświn

(1)

13.

WALENIE - pozostałe gatunki

(1)

NIETOPERZE

Phocoena phocoena

x

CHIROPTERA

14.

podkowiec duży

(1)(3)

Rhinolophus ferrumequinum

x

15.

podkowiec mały

(1)(3)

Rhinolophus hipposideros

x

16.

mopek zachodni

(1)(3)

Barbastella barbastellus

x

17.

mroczek pozłocisty

(1)(3)

Eptesicus nilssonii

x
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PSEUDOSCORPIONIDA
Neobisium polonicum

**
SKRZELONOGI

BRANCHIOPODA

**

ANOSTRACA

532.

skrzelopływka bagienna

Branchinecta paludosa

533.

**

Chirocephalus diaphanus

534.

**

Pristicephalus shadini

535.

**

Streptocephalus torvicornis
OWADY

INSECTA

CHRZĄSZCZE

COLEOPTERA

x

Boros schneideri

536.

ponurek Schneidera

537.

bogatek wspaniały

538.

tęcznik ziarenkowaty (liszkarz
ziarenkowaty)

Calosoma investigator

539.

tęcznik marszczony (liszkarz
marszczony)

Calosoma reticulatum

540.

biegacz Bessera

Carabus besseri

541.

biegacz Fabrycjusza

Carabus fabricii

542.

biegacz urozmaicony

(1)

Carabus variolosus

543.

biegacz Zawadzkiego

(1)

Carabus zawadzkii

544.

kozioróg dębosz

(1)

Cerambyx cerdo

545.

średzinka

546.

sichrawa karpacka

(1)

Pseudogaurotina excellens

x

547.

nadobnica alpejska

(1)

Rosalia alpina

x

548.

zgniotek cynobrowy

(1)

Cucujus cinnaberinnus

549.

zgniotek szkarłatny

550.

pływak szerokobrzeżek

(1)

Buprestis splendens

x

Mesosa myops

Cucujus haematodes
(1)

Dytiscus latissimus
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Graphoderus bilineatus

551.

kreślinek nizinny

552.

**

Bolbelasmus unicornis

553.

krawiec głowacz

Lethrus apterus

554.

konarek tajgowy

(1)

Phryganophilus ruficollis

555.

rozmiazg kolweński

(1)

Pytho kolwensis

556.

zagłębek bruzdkowany

(1)

Rhysodes sulcatus

557.

pachnica dębowa

(1)

Osmoderma eremita

x

558.

** - pozostałe gatunki z rodzaju
pachnica

(1)

Osmoderma spp.

x

559.

pogrzybnica Mannerheima

Oxyporus mannerheimii

PLUSKWIAKI
560.

HEMIPTERA
Cicadetta podolica

piewik podolski
BŁONKOSKRZYDŁE

561.

HYMENOPTERA
Xylocopa valga

zadrzechnia czarnoroga
MOTYLE

LEPIDOPTERA
Callimorpha quadripunctaria

562.

krasopani hera

563.

barczatka kataks

(1)

Eriogaster catax

564.

czerwończyk nieparek

(1)

Lycaena dispar

565.

czerwończyk fioletek

(1)

Lycaena helle

566.

modraszek arion

(1)

Phengaris arion (Maculinea arion)

x

567.

modraszek nausitous

(1)

Phengaris nausithous (Maculinea
nausithous)

x

568.

modraszek telejus

(1)

Phengaris teleius (Maculinea telejus)

x

569.

modraszek eros (m. eroides)

(1)

Polyommatus eros (P. eroides)

x

570.

modraszek gniady

Polyommatus ripartii

x

571.

ksylomka strix

(1)

Xylomoia strix

572.

strzępotek hero

(1)

Coenonympha hero

573.

strzępotek edypus

(1)

Coenonympha oedippus
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Erebia sudetica

574.

górówka sudecka

575.

przeplatka aurinia

576.

przeplatka maturna

(1)

Euphydryas maturna

577.

osadnik wielkooki

(1)

Lopinga achine

578.

niepylak apollo

(1)

Parnassius apollo

x

579.

niepylak mnemozyna

(1)

Parnassius mnemosyne

x

580.

postojak wiesiołkowiec

(1)

Proserpinus proserpina

581.

szlaczkoń szafraniec

(1)

Colias myrmidone

Euphydryas aurinia

MODLISZKI
582.

MANTODEA
Mantis religiosa

modliszka zwyczajna
WAŻKI

ODONATA
Aeshna caerulea

583.

żagnica północna

584.

żagnica zielona

(1)

Aeshna viridis

585.

trzepla zielona

(1)

Ophiogomphus cecilia

586.

zalotka białoczelna

(1)

Leucorrhinia albifrons

587.

zalotka spłaszczona

(1)

Leucorrhinia caudalis

588.

zalotka większa

(1)

Leucorrhinia pectoralis

589.

łątka ozdobna

Coenagrion ornatum

590.

iglica mała

Nehalennia speciosa

PROSTOSKRZYDŁE
591.

**

592.

stepówka

x

ORTHOPTERA
(1)

Isophya stysi
Gampsocleis glabra

Ob j a ś n i e ni a :
*
Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:
– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
– wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,
– nazwy naukowe gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.
** – brak polskiej nazwy gatunkowej lub rzędu.
(1) – gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 2.
(2) – gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 3.
(3) – gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 4.

x
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Załącznik nr 2

GATUNKI ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ
Lp.

Nazwa polska*

Nazwa naukowa*

SSAKI

MAMMALIA

DRAPIEŻNE

CARNIVORA

1.

gronostaj

(1)

Mustela erminea

2.

łasica

(1)

Mustela nivalis

3.

wydra

(1)

Lutra lutra

JEŻOKSZTAŁTNE

ERINACEOMORPHA

4.

jeż wschodni

(1)

Erinaceus roumanicus

5.

jeż zachodni

(1)

Erinaceus europaeus

GRYZONIE

RODENTIA
(1)

Castor fiber

6.

bóbr europejski

7.

karczownik mniejszy - osobniki
znajdujące się poza terenem ogrodów,
upraw ogrodniczych, szkółek leśnych

Arvicola scherman

8.

karczownik ziemnowodny - osobniki
znajdujące się poza terenem ogrodów,
upraw ogrodniczych, szkółek leśnych

Arvicola amphibius

9.

badylarka

Micromys minutus

10.

mysz zaroślowa

Apodemus sylvaticus

11.

mysz zielna (m. małooka)

Apodemus uralensis

12.

wiewiórka pospolita

(1)

Sciurus vulgaris

13.

popielica

(1)

Glis glis

RYJÓWKOKSZTAŁTNE

SORICOMORPHA

14.

ryjówka aksamitna

(1)

Sorex araneus

15.

ryjówka średnia (r. białowieska)

(1)

Sorex caecutiens

16.

ryjówka malutka

(1)

Sorex minutus

17.

ryjówka górska

(1)

Sorex alpinus
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PAJĘCZAKI

ARACHNIDA

PAJĄKI

ARANEAE

94.

poskocz krasny

Eresus cinnaberinus (E. niger, E. kollari)

95.

**

Bathyphantes eumenis

96.

**

Yllenus arenarius

97.

SKRZELONOGI

BRANCHIOPODA

**

ANOSTRACA
Branchipus schaefferi

zadychra pospolita
**

SPINICAUDATA

98.

małżynka czteroroga

Cyzicus tetracerus

99.

**

Lynceus brachyurus
PRZEKOPNICE

100.

101.

NOTOSTRACA
Triops cancriformis

przekopnica właściwa
PANCERZOWCE

MALACOSTRACA

OBUNOGI

AMPHIPODA
Talitrus saltator

zmieraczek plażowy
DZIESIĘCIONOGI

DECAPODA

102.

rak rzeczny (szlachetny)

(4)

Astacus astacus

103.

rak stawowy (błotny)

(4)

Astacus leptodactylus

OWADY

INSECTA

CHRZĄSZCZE

COLEOPTERA

104.

poraj

Dicerca moesta

105.

pysznik jodłowy

Eurythyrea austriaca

106.

pysznik dębowy

Eurythyrea quercus

107.

tęcznik dołkowany (liszkarz
dołkowany)

Calosoma auropunctatum

108.

tęcznik mniejszy

Calosoma inquisitor
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109.

tęcznik liszkarz

Calosoma sycophanta

110.

biegacz zielonozłoty

Carabus auronitens

111.

biegacz bagienny

Carabus clathratus

112.

biegacz wypukły

Carabus convexus

113.

biegacz skórzasty

Carabus coriaceus

114.

biegacz wspaniały

Carabus excellens

115.

biegacz gładki

Carabus glabratus

116.

biegacz pomarszczony

Carabus intricatus

117.

biegacz dołkowany

Carabus irregularis

118.

biegacz obrzeżony

Carabus marginalis

119.

biegacz Menetriesa

Carabus menetriesi

120.

biegacz szykowny

Carabus nitens

121.

biegacz karpacki

Carabus obsoletus

122.

biegacz problematyczny

Carabus problematicus

123.

biegacz stepowy

Carabus scabriusculus

124.

biegacz Scheidlera

Carabus scheidleri

125.

biegacz leśny

Carabus sylvestris

126.

biegacz transylwański

Carabus transylvanicus

127.

biegacz Ulricha

Carabus ulrichii

128.

dąbrowiec samotnik

Akimerus schaefferi

129.

kozioróg bukowiec

Cerambyx scopolii

130.

taraniec płowy

Dorcadion fulvum

131.

taraniec jedwabisty

Dorcadion holosericeum

132.

taraniec paskowany

Dorcadion scopoli

133.

zmorsznik olbrzymi

Macroleptura thoracica

134.

zmorsznik białowieski

Stictoleptura variicornis

135.

gracz borowy

Tragosoma depsarium
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136.

jeziornica rdestnicowa

Macroplea appendiculata

137.

jeziornica rupiowa

Macroplea mutica

138.

pływak lapoński

Dytiscus lapponicus

139.

tęgosz rdzawy

Elater ferrugineus

140.

pilnicznik fiołkowy

Limoniscus violaceus

141.

dębosz

Aesalus scarabaeoide

142.

wynurt

Ceruchus chrysomelinus

143.

jelonek rogacz

Lucanus cervus

144.

wygonak

Ochodaeus chrysomeloides

145.

kwietnica okazała

Protaetia aeruginosa

146.

**

Velleius dilatatus
BŁONKOSKRZYDŁE

HYMENOPTERA

147.

porobnica mularka

Anthophora parietina

148.

porobnica włochatka

Anthophora plumipes

149.

porobnica opylona

Anthophora pubescens

150.

trzmiel wielkooki

Bombus confusus

151.

trzmiel ozdobny

Bombus distinguendus

152.

trzmiel wyżynny

Bombus elegans

153.

trzmiel olbrzymi

Bombus fragrans

154.

trzmiel ogrodowy

Bombus hortorum

155.

trzmiel zmienny

Bombus humilis

156.

trzmiel parkowy

Bombus hypnorum

157.

trzmiel tajgowy

Bombus jonellus

158.

trzmiel stepowy

Bombus laesus

159.

trzmiel kamiennik

Bombus lapidarius

160.

trzmiel gajowy

Bombus lucorum

161.

trzmiel grzbietoplamy

Bombus maculidorsis
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162.

trzmiel żółty

Bombus muscorum

163.

trzmiel rudy

Bombus pascuorum

164.

trzmiel rdzawoodwłokowy

Bombus pomorum

165.

trzmiel leśny

Bombus pratorum

166.

trzmiel pirenejski

Bombus pyrenaeus

167.

trzmiel rudonogi

Bombus ruderarius

168.

trzmiel ciemnopasy

Bombus ruderatus

169.

trzmiel czarnopaskowany

Bombus schrencki

170.

trzmiel wschodni

Bombus semenoviellus

171.

trzmiel żółtopasy

Bombus sichelii

172.

trzmiel różnobarwny

Bombus soroeensis

173.

trzmiel paskowany

Bombus subterraneus

174.

trzmiel rudoszary

Bombus sylvarum

175.

trzmiel ziemny

Bombus terrestris

176.

trzmiel szary

Bombus veteranus

177.

trzmiel sześciozębny

Bombus wurfleini

178.

rozrożka chabrowa

Tetralonia dentata

179.

zadrzechnia fioletowa

Xylocopa violacea

180.

mrówka północna

(4)

Formica aquilonia

181.

mrówka smętnica

(4)

Formica lugubris

182.

mrówka ćmawa

(4)

Formica polyctena

183.

mrówka łąkowa

(4)

Formica pratensis

184.

mrówka rudnica (m. ruda)

(4)

Formica rufa

185.

mrówka pniakowa

(4)

Formica truncorum

MOTYLE

LEPIDOPTERA

186.

modraszek alkon

Phengaris alcon (Maculinea alcon)

187.

modraszek Rebela

Maculinea rebeli
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188.

modraszek bagniczek

Plebeius optilete

189.

modraszek orion

Scolitantides orion

190.

wstęgówka bagienka

Catocala pacta

191.

dostojka akwilonaris

Boloria aquilonaris

192.

dostojka eunomia

Boloria eunomia

193.

skalnik bryzeida

Chazara briseis

194.

strzępotek soplaczek

Coenonympha tullia

195.

skalnik alcyona

Hipparchia alcyone

196.

skalnik driada

Minois dryas

197.

pasyn lucylla

Neptis rivularis

198.

mszarnik jutta

Oeneis jutta

199.

przestrojnik titonus

Pyronia tithonus

200.

paź żeglarz

Iphiclides podalirius

201.

szlaczkoń torfowiec

Colias palaeno

WAŻKI

ODONATA

202.

żagnica torfowcowa

Aeshna subarctica

203.

łątka zielona

Coenagrion armatum

204.

szklarnik leśny

Cordulegaster boltonii

205.

miedziopierś górska

Somatochlora alpestris

206.

miedziopierś północna

Somatochlora arctica

207.

gadziogłówka żółtonoga

(1)

Gomphus flavipes

208.

straszka północna

(1)

Sympecma paedisca

CHRUŚCIKI
209.

210.

TRICHOPTERA
Crunoecia irrorata

krynicznia wilgotka
SIODEŁKOWCE

CLITELLATA

**

ARHYNCHOBDELLIDA

pijawka lekarska

(4)

Hirudo medicinalis


Dziennik Ustaw

– 40 –

inne gatunki
211.

gatunki wymienione w załączniku IV
do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z
22.07.1992, str. 7, z późn. zm.) - inne
niż gatunki objęte ochroną ścisłą na
podstawie załącznika nr 1 do
rozporządzenia oraz inne niż gatunki
objęte ochroną częściową wymienione
w lp. 1–210

Ob j a ś n i e ni a :
*
Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:
– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
– wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,
– nazwy naukowe gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.
** – brak nazwy polskiej.
(1) – gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 2.
(2) – gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 3.
(4) – gatunek, którego dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 9 pkt 6.

Poz. 2183
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GATUNKI ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE,
ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA
Lp.

1.

2.

Nazwa polska*

Nazwa naukowa*

SSAKI

MAMMALIA

GRYZONIE

RODENTIA

bóbr europejski

Castor fiber

ŚLIMAKI

GASTROPODA

PŁUCODYSZNE

PULMONATA

ślimak winniczek

Helix pomatia

Sposób pozyskiwania

przez odstrzał z broni myśliwskiej lub
chwytanie w pułapki żywołowne - w okresie
od dnia 1 października do dnia 15 marca

ręczny zbiór osobników o średnicy muszli
nie mniejszej niż 30 mm w okresie od dnia
20 kwietnia do dnia 31 maja

Ob j a ś n i e ni a :
* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:
– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
– wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,
– nazwy naukowe gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.

Lp.

Nazwa polska*

Nazwa naukowa*

Strefy ochrony
całorocznej

SSAKI

MAMMALIA

DRAPIEŻNE

CARNIVORA

Termin ochrony
okresowej
okresowej

wilk

Canis lupus

-

miejsce rozrodu i obszar w
promieniu do 500 m od tego
miejsca

01.04–31.08

2.

ryś

Lynx lynx

-

miejsce rozrodu i obszar w
promieniu do 500 m od tego
miejsca

01.04–31.08

3.

niedźwiedź brunatny

Ursus arctos

-

miejsce gawrowania i obszar w
promieniu do 500 m od tego
miejsca

01.11–30.04

-

pomieszczenia i kryjówki
zajmowane przez nietoperze

15.09–15.04

NIETOPERZE
4.

wszystkie gatunki
występujące na terenie
zimowisk, w których
w ciągu 3 ostatnich lat
choć raz stwierdzono
ponad 200 osobników
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1.

CHIROPTERA
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ORAZ WIELKOŚCI TYCH STREF
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6.

żołędnica

PTAKI

AVES

BLASZKODZIOBE

ANSERIFORMES

szlachar
GRZEBIĄCE

7.

Eliomys quercinus

cietrzew

Mergus serrator

wydzielenie leśne, w którym stwierdzono
stanowisko, wraz ze starodrzewami w
sąsiadujących wydzieleniach, o łącznej
powierzchni co najmniej 25 ha; w
przypadku braku starodrzewów w
sąsiadujących wydzieleniach, strefa może
być mniejsza

-

zalesiona cześć wyspy, na której
stwierdzono gniazdowanie

-

-

-

zwarty obszar wykorzystywany
przez ptaki jako miejsce tokowania
lub rozrodu wraz z obszarem w
promieniu do 500 m od tego
miejsca

01.02–31.08

GALLIFORMES
Lyrurus tetrix
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obszar, na którym ptaki przebywają 01.12–01.03
w okresie zimowym, wraz z
obszarem w promieniu do 200
metrów od niego
8.

głuszec

Tetrao urogallus

zwarty obszar wykorzystywany przez
obszar w promieniu do 500 m od
ptaki jako miejsce tokowania lub rozrodu miejsca tokowania lub rozrodu
wraz z obszarem w promieniu do 200 m
od tego miejsca
-

01.02–31.08

obszar, na którym ptaki przebywają 01.12–01.03
w okresie zimowym, wraz z
obszarem w promieniu do 200
metrów od niego



5.

RODENTIA
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GRYZONIE
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9.

bocian czarny

Ciconia nigra

obszar w promieniu do 200 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

15.03–31.08

10.

ślepowron

Nycticorax nycticorax

kolonia lęgowa

-

SZPONIASTE

-

ACCIPITRIFORMES

rybołów

Pandion haliaetus

obszar w promieniu do 200 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.03–31.08

12.

gadożer

Circaetus gallicus

obszar w promieniu do 200 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.03–30.09

13.

orlik krzykliwy

Clanga pomarina

obszar w promieniu do 100 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.03–31.08

14.

orlik grubodzioby

Clanga clanga

obszar w promieniu do 200 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.03–31.08

15.

orzeł przedni

Aquila chrysaetos

obszar w promieniu do 200 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.01–15.08

16.

orzełek

Hieraaetus pennatus

obszar w promieniu do 100 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.02–31.08

17.

bielik

Haliaeetus albicilla

obszar w promieniu do 200 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.01–31.07

18.

kania ruda

Milvus milvus

obszar w promieniu do 100 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.03–31.08

19.

kania czarna

Milvus migrans

obszar w promieniu do 100 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.03–31.08
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11.



PELECANIFORMES
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PELIKANOWE
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puchacz

21.

Bubo bubo

01.01–31.07

sóweczka

obszar w promieniu do 200 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
lub miejsca regularnego przebywania
gniazda lub miejsca regularnego
przebywania
Glaucidium passerinum obszar w promieniu do 50 m od gniazda -

22.

puszczyk mszarny

Strix nebulosa

obszar w promieniu do 200 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.01–31.07

23.

włochatka

Aegolius funereus

obszar w promieniu do 50 m od gniazda

-

-

obszar w promieniu do 50 m od gniazda

-

-

KRASKOWE

CORACIIFORMES
Coracias garrulus

kraska

25.

raróg

26.

sokół wędrowny

SOKOŁOWE

FALCONIFORMES
Falco cherrug
Falco peregrinus

GADY

REPTILIA

ŁUSKONOŚNE

SQUAMATA

obszar w promieniu do 200 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.01–31.07

obszar w promieniu do 200 m od gniazda obszar w promieniu do 500 m od
gniazda

01.01–31.07

27.

gniewosz plamisty

Coronella austriaca

miejsca rozrodu i regularnego
przebywania oraz obszar w promieniu do
100 m

-

28.

wąż Eskulapa

Zamenis longissimus

miejsca rozrodu i regularnego
miejsca rozrodu i regularnego
przebywania oraz obszar w promieniu do przebywania oraz obszar w
200 m
promieniu do 300 m

01.04–30.09

miejsca rozrodu i regularnego
miejsca rozrodu i regularnego
przebywania oraz obszar w promieniu do przebywania oraz obszar w
200 m
promieniu do 500 m

15.03–31.10

ŻÓŁWIE
29.

żółw błotny
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24.

-

TESTUDINATA
Emys orbicularis



20.

STRIGIFORMES

Dziennik Ustaw

SOWY
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WAŻKI

ODONATA

iglica mała

Nehalennia speciosa

miejsca rozrodu i regularnego
przebywania oraz obszar w promieniu do
100 m

-

O bj a ś n i e ni a :
* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:
– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
– wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,
– nazwy naukowe gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.



INSECTA
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30.

OWADY
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