Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik II
Gatunki zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga
wyznaczenia Specjalnych Obszarów Ochrony (bez ptaków)
Załącznik II jest kontynuacją załącznika I dotyczącego ustanowienia spójnej sieci specjalnych
obszarów ochrony.
Gatunki wyliczone w niniejszym załączniku wykazane są poprzez:
- nazwę gatunku lub podgatunku lub przez grupę gatunków naleŜących do wyŜszego taksonu
lub do wskazanej części tego taksonu.
Skrót "ssp" po nazwie rodziny lub rodzaju oznacza wszystkie gatunki naleŜące do tej rodziny
lub rodzaju.
Gwiazdka (*) przed nazwą gatunku oznacza, Ŝe jest to gatunek o pierwszorzędnym
znaczeniu.
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nazwa polska
barczatka kataks
biegacz urozmaicony
biegacz Zawadzkiego
bogatek wspaniały
czerwończyk fioletek
czerwończyk nieparek
jelonek rogacz
kozioróg dębosz
*krasopani Hera
Kreślunek
łątka turzycowa
modraszek eroides
modraszek nausitous
modraszek telejus
*nadobnica alpejska
*pachnica dębowa
*Phryganophilus ruficollis
pilnicznik fiołkowy
pływak szerokobrzegi
poczwarówka Geyera
poczwarówka jajowata
poczwarówka zmienna
poczwarówka zwęŜona
Pogrzybnica
ponurek Schneidera
przeplatka aurinia
przeplatka maturna
rozmiazg kolneński
*sichrawa karpacka
skójka gruboskorupowa
skójka perłorodna
Stephanopachys linearis
Stephanopachys substriatus
strzępotek edypus
szlaczkoń szafraniec
Średzinka
trzepla zielona
*Xylomoia strip
zagłębek bruzdkowany
zalotka większa
zatoczek łamliwy
zgniotek cynobrowy

nazwa łacińska
Eriogaster catax
Carabus variolosus
Carabus zawadszkii
Buprestis splendens
Lycaena helle
Lycaena dispar
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Callimorpha quadripunctaria
Graphoderus bilineatus
Coenagrion ornatum
Polyommatus eroides
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Rosalia alpina
Osmoderma eremita
Phryganophilus ruficollis
Limoniscus violaceus
Dytiscus latissimus
Vertigo geyeri
Vertigo moulinsiana
Vertigo genesii
Vertigo angustior
Oxyporus mannerheimii
Boros schneideri
Euphydryas aurinia
Hypodryas maturna
Pytho kolwensis
Pseudogaurotina excellens
Unio crassus
Margaritifera margaritifera
Stephanopachys linearis
Stephanopachys substriatus
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Mesosa myops
Ophiogomphus cecilia
Xylomoia strix
Rhysodes sulcatus
Leucorrhinia pectoralis
Anisus vorticulus
Cucujus cinnaberinus
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nazwa polska
aloza
boleń
ciosa
głowacica
głowacz białopłetwy
*jesiotr zachodni
kiełb białopłetwy
kiełb Kesslera
koza
koza złotawa
łosoś atlantycki
minóg morski
minóg rzeczny
minóg strumieniowy
minóg ukraiński
parposz
piskorz
róŜanka
*strzebla błotna

nazwa łacińska
Alosa alosa
Aspius aspius
Pelecus cultratus
Hucho hucho
Cottus gobio
Acipenser sturio
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Cobitis taenia
Sabanejewia aurata
Salmo salar
Petromyzon marinus
Lampetra fluviatilis
Lampetra planeri
Eudontomyzon mariae
Alosa fallax
Misgurnus fossilis
Rhodeus sericeus amarus
Phoxinus percnurus
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nazwa polska
kumak górski
kumak nizinny
traszka grzebieniasta
traszka karpacka
Ŝółw błotny

nazwa łacińska
Bombina variegata
Bombina bombina
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Emys orbicularis
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nazwa polska
bóbr europejski
darniówka tatrzańska
foka pospolita
foka szara
*kozica podgat. tatrzański
mopek
morświn
nerpa
*niedźwiedź brunatny
nocek Bechsteina
nocek duŜy
nocek łydkowłosy
nocek orzęsiony
*norka europejska
podkowiec duŜy
podkowiec mały
ryś
smuŜka stepowa
*suseł perełkowany
*świstak podgat. tatrzański
tchórz stepowy
*wilk
wydra
*Ŝubr

nazwa łacińska
Castor fiber
Microtus tatricus
Phoca vitulina
Halichoerus grypus
Rupricarpa rupricarpa tatrica
Barbastella barbastellus
Phocoena phocoena
Phoca hispida bottnica
Ursus arctos
Myotis bechsteini
Myotis myotis
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Mustela lutreola
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Lynx lynx
Sicista subtilis
Spermophilus suslicus
Marmota marmota latirostris
Mustela eversmannii
Canis lupus
Lutra lutra
Bison bonasus

