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Wst´p
Ta cz´Êç poradnika dotyczy wy∏àcznie listy gatunków bez-
kr´gowców umieszczonych w aneksie II Dyrektywy Siedli-
skowej, uzupe∏nionej o gatunki bezkr´gowców umieszczo-
nych w traktacie akcesyjnym 10 paƒstw przyst´pujàcych do
Unii Europejskiej. SpoÊród nich wyst´pujà lub wyst´powa-
∏y w przesz∏oÊci na terytorium Polski nast´pujàce owady
(Insecta): 3 gatunki wa˝ek (Odonata), 18 gatunków
chrzàszczy (Coleoptera), 12 gatunków motyli (Lepidopte-
ra). SpoÊród mieczaków (Mollusca) w aneksie II Dyrektywy
Siedliskowej znalaz∏y si´ 2 gatunki ma∏˝y (Bivalvia) i 5 ga-
tunków Êlimaków (Gastropoda).
Zwierz´ta bezkr´gowe w Konwencji Berneƒskiej i wzorujà-
cej si´ na niej Dyrektywie Siedliskowej umieszczone zosta∏y
w sposób wybiórczy. Do gatunków, które majà decydujàcy
wp∏yw na utworzenie obszarów chronionych Europejskiej
sieci Natura 2000 zaliczono wÊród bezkr´gowców niemal
wy∏àcznie chrzàszcze, motyle, wa˝ki i mi´czaki, co wobec
ogromnego bogactwa gatunków i wy˝szych taksonów tej
grupy organizmów nie mia∏o nale˝ytego uzasadnienia me-
rytorycznego (Paw∏owski, Witkowski 2000).
Bogactwo fauny bezkr´gowców i wcià˝ nik∏a znajomoÊç
gatunków tej grupy zwierzàt w porównaniu do innych
grup organizmów, sprawia, ˝e podr´cznik tej grupy sta-

nowi z koniecznoÊci jedynie przybli˝ony opis gatunku,
który nie mo˝e stanowiç podstawy dla jego bezb∏´dnej
identyfikacji. Dotyczy to szczególnie drobnych Êlimaków
nale˝àcych do rodzaju poczwarówka (Vertigo), ale tak˝e
rzadkich gatunków wa˝ek, chrzàszczy, a nawet niektórych
motyli. Nale˝y pami´taç, i˝ oznaczenie gatunku w ka˝-
dym przypadku powinien potwierdziç specjalista od da-
nej grupy systematycznej. Dalsze prace dotyczàce moni-
toringu, niezb´dnych obserwacji, czy nawet restytucji po-
pulacji omawianych gatunków w terenie mogà byç doko-
nywane przez s∏u˝by obszarów chronionych, jednak po
przeszkoleniu przez specjalistów i pod ich merytorycznà
kontrolà. Jest to szczególnie wa˝ne ze wzgl´du na mo˝li-
woÊç zniszczenia stanowisk omawianych gatunków, które
wyst´pujà w Polsce na pojedynczych stanowiskach w nie-
wielkiej liczbie osobników.
Prezentowany w∏aÊnie tom dotyczàcy owadów jest cz´Êcià
podr´cznika przeznaczonego nie tylko dla s∏u˝b obszarów
chronionych. Podr´cznik ten s∏u˝yç powinien równie˝ infor-
mowaniu i poszerzaniu wiedzy o obszarach i gatunkach
chronionych w Polsce. Zadania informacyjne i edukacyjne
sà szczególnie wa˝ne w przypadku obszarów, gatunków
i siedlisk sieci Natura 2000, programu wprowadzanego
na obszarze ca∏ej Unii Europejskiej, wcià˝ s∏abo jeszcze
znanego w naszym kraju.



1. Wspó∏pracownicy

Koordynacja ca∏oÊci

Ministerstwo Ârodowiska RP, Departament Ochrony Przyrody:
w ramach Projektu Phare PL/IB/2001/EN/02 „Wdra˝anie
europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 na terenie
Polski” realizowanego przez Ministerstwo Ârodowiska RP
we wspó∏pracy z Ministerstwem Ekologii i Zrównowa˝one-
go Rozwoju Republiki Francuskiej.

Cz´Êç ogólna oraz redakcja cz´Êci
szczegó∏owej i aneksów (dzia∏u
„Bezkr´gowce”)

Dr hab prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Zak∏ad Ekologii
i Kszta∏towania Ârodowiska, Akademia Wychowania Fi-
zycznego w Krakowie,
Dr Pawe∏ Adamski Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
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Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Bezkr´gowce

Autorzy opracowaƒ gatunków bezkr´gowców

Autor opracowania Miejsce pracy Opracowane
e-mail gatunki

dr Rafa∏ Bernard Zak∏ad Zoologii Ogólnej Coenagrion ornatum,
Uniwersytet Adama Mickiewicza Leucorrhinia pectoralis,
ul. Fredry 10, 61-701 Poznaƒ Ophiogomphus cecilia

prof. dr hab. Jaros∏aw Buszko Zak∏ad Ekologii Zwierzàt Uniwersytetu Callimorpha quadripunctata,
Miko∏aja Kopernika Coenonympha oedipus,
ul Gagarina 9, 87-100 Toruƒ Colias myrmidone,

Eriogaster catax,
Euphydras maturna,
Euphydras aurinia,
Lycena dispar,
Lycena helle,
Maculinea nausithous,
Maculinea theleius,
Polyommatus eroides,
Xylonomia strix

dr hab. Jerzy M. Gutowski Zak∏ad Lasów Naturalnych Buprestis splendens,
Instytutu Badawczego LeÊnictwa Cerambyx cerdo,
Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Bia∏owie˝a Mesosa myops,

Pseudogaurotina excellens,
Rosalia alpina

dr Daniel Kubisz Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN Boros schneideri,
ul. Sebastiana 9, 31-049 Kraków Carabus variolosus,

C. zawadzkii,
Cucujus cinnaberinus,
Dytiscus latissimus,
Graphoderus bilineatus,
Limoniscus violaceus,
Lucanus cervus,
Osmoderma eremita,
Oxyporus mennercheimi,
Phryganophilus ruficollis,
Pytho colvensis,
Rhysodes sulcatus

dr Katarzyna Zajàc Instytut Ochrony Przyrody PAN Anisus vorticulus,
kzajac@iop.krakow.pl Al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków Margaritifera margaritifera,

Unio crassus,
Vertigo angustior,
V. genesii,
V. geyeri,
V. moulinsiana
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Autorzy rycin, map, fotografii

Autor Ilustracje (ryciny, mapy, fotografie)
Rafa∏ Bernard Coenagrion ornatum, Leucorrhinia pectoralis,

Ophiogomphus cecilia
Jerzy M. Gutowski Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Mesosa myops,

Pseudogaurotina excellens, Rosalia alpina
Andrzej Palaczyk Boros schneideri, Carabus variolosus, C. zawadzkii,

Cucujus cinnaberinus, Dytiscus latissimus,
Graphoderus bilineatus, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus,
Osmoderma eremita, Oxyporus mennercheimi,
Phryganophilus ruficollis, Pytho colvensis, Rhysodes sulcatus

Jaros∏aw Buszko Callimorpha quadripunctata,
Coenonympha oedipus,
Colias myrmidone,
Eriogaster catax,
Euphydras maturna,
Euphydras aurinia,
Lycena dispar,
Lycena helle,
Maculinea nausithous,
Maculinea theleius,
Polyommatus eroides,
Xylonomia strix

Tadeusz Zajàc Anisus vorticulus,
Margaritifera margaritifera,
Unio crassus,
Vertigo angustior,
V. genesii,
V. geyeri,
V. moulinsiana

Mapy rozmieszczenia gatunków w siatce kwadratów UTM wykonano przy u˝yciu opragramowania stanowiàcego w∏asnoÊç
Zak∏adu Ekologii Zwierzàt UMK w Toruniu.
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Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Bezkr´gowce

2. Cz´Êç ogólna

2.1. Przedmiot opracowania
W drugiej po∏owie XX wieku ochrona przyrody sta∏a si´
przedsi´wzi´ciem koordynowanym w skali Ziemi. W 1971 r.
zosta∏a podpisana Konwencja Ramsarska dotyczàca ochrony
obszarów wodno-b∏otnych, w 1973 – Konwencja Waszyng-
toƒska regulujàca mi´dzynarodowy handel dzikimi gatunka-
mi roÊlin i zwierzàt zagro˝onych wygini´ciem (Weigle red.
2002), i w 1980 r. opracowano Âwiatowà Strategi´ Ochrony
Przyrody (Olaczek t∏um. 1985). W 1992 r. w wyniku Êwiato-
wego szczytu w Rio de Janeiro, zosta∏a podpisana Konwen-
cja o ró˝norodnoÊci biologicznej (Secretariat... 2001). 
W Europie w 1979 r. powsta∏a Konwencja Berneƒska,
dotyczàca ochrony gatunków flory i fauny Europy i ich siedlisk
(Weigle red. l. c.), w tym samym roku Dyrektywa Ptasia, a
w 1992 r. powstaje Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej.
Obie dyrektywy stanowià podstaw´ formalno-prawnà do
tworzenia na obszarze Unii sieci chronionych obszarów pod
nazwà Natura 2000 (Liro, Dyduch-Falniowska 1999).
Powstanie Konwencji Berneƒskiej (1979) oraz Dyrektywy Pta-
siej (1979) i Siedliskowej (1992) zobowiàzuje kraje cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej do wyznaczenia sieci ekologicznej
Natura 2000. Za∏àcznik II Dyrektywy Siedliskowej obejmuje
list´ gatunków, których zachowanie wymaga wyznaczenia
Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO). Gatunki te okreÊlo-
no mianem „wa˝nych dla Wspólnoty”. W polskiej faunie
bezkr´gowców reprezentowanych by∏o 33 gatunków owa-
dów i 7 gatunków mi´czaków wymienionych w Za∏àczniku II. 
Z chwilà przystàpienia krajów kandydujàcych, w tym tak˝e
Polski, do Unii Europejskiej zaczyna je obowiàzywaç Dyrek-
tywa Siedliskowa. By∏o oczywiste, ˝e kraje te równie˝ zg∏o-
szà w∏asne propozycje szczególnie cennych, w skali Europy,
gatunków roÊlin i zwierzàt. Sta∏o si´ to przedmiotem nego-
cjacji. Ostatecznie liczba notowanych w naszym kraju ga-
tunków bezkr´gowców o znaczeniu dla Unii wynios∏a 40.
Gatunki te zosta∏y tak˝e wymienione w Traktacie Akcesyj-
nym podpisanym przez Polsk´ i inne kraje wst´pujàce do
Unii Europejskiej w 2004 r. Celem niniejszego podr´cznika
jest przedstawienie gatunków bezkr´gowców zamieszczo-
nych w Za∏àczniku II Dyrektywy Siedliskowej i umieszczo-
nych w traktacie akcesyjnym. Podr´cznik ma przybli˝yç czy-
telnikowi biologi´, rozmieszczenie tych gatunków oraz pro-
blematyk´ ich zachowania i ochrony.

2.2. Uk∏ad poradnika
Ka˝dy z gatunków zosta∏ omówiony wed∏ug z góry ustalone-
go schematu. Na wst´pie przedstawiono jego charakterysty-
k´, wskazujàc na cechy u∏atwiajàce identyfikacj´. Omówio-
no tak˝e biologi´ gatunku, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
zagadnieƒ dotyczàcych reprodukcji. Dalej ukazano wyma-
gania siedliskowe i specyfik´ lokalnych warunków, w których

gatunek bytuje i przedstawiono na   Mapach. Omówiono
rozmieszczenie ka˝dego gatunku na terenie Polski, jego sta-
tus w skali kraju oraz domniemanà liczebnoÊç i dynamik´
populacji. DoÊç obszernie przedstawiono zagro˝enia gatun-
ku oraz propozycje monitoringu i dzia∏aƒ ochronnych.
Wskazano badania, które mog∏yby poszerzyç wiedz´ o ga-
tunku w przypadku mniej znanych Êlimaków lub owadów,
a tak˝e prace pozwalajàce na zwi´kszenie szans przetrwa-
nia tych wa˝nych w skali Europy i Polski bezkr´gowców.
W przypadku gatunków bezkr´gowców z Za∏àcznika II DS,
które w Polsce prawdopodobnie wymar∏y, nie zmieniano opi-
su gatunku, podkreÊlajàc jedynie koniecznoÊç ich restytucji,
jak to mia∏o miejsce w przypadku skójki per∏orodnej, lub
wskazywano na koniecznoÊç intensyfikacji badaƒ inwentary-
zacyjnych dla ustalenia ich aktualnego statusu w Polsce, tak
zrobiono odnoÊnie do gatunków Êlimaków i chrzàszczy o nie-
ustalonym dotàd statusie wyst´powania w naszym kraju.
W dalszej cz´Êci podr´cznika znajduje si´ s∏ownik facho-
wych terminów stosowanych w tekÊcie. Oprócz s∏ownika
zamieszczono te˝ indeks nazw gatunków. W obu przypad-
kach podano najwa˝niejsze pozycje bibliograficzne. Na
zakoƒczenie przedstawiono odniesienia do Dyrektywy Sie-
dliskowej: stosowane w Za∏àczniku I kody liczbowe dla wy-
mienionych w tekÊcie typów siedlisk przyrodniczych oraz
wykaz kodów gatunków bezkr´gowców umieszczonych
w za∏àczniku II Dyrektywy. Gatunki zamieszczone w trakta-
cie akcesyjnym nie majà jeszcze swoich kodów. 

2.3. Zbiór i opracowanie danych
o wyst´pujàcych w Polsce 
gatunkach wa˝nych w skali
Europy, zawartych w Za∏àczniku
II Dyrektywy Siedliskowej.

Zasada opracowania syntetycznego

Przygotowane przez specjalistów opisy gatunków, przeka-
zano do konsultacji, zarówno wÊród naukowców, jak i in-
stytucji i osób zawodowo zajmujàcych si´ zagadnieniami
ochrony przyrody. Dzi´ki temu skorzystano z doÊwiadczeƒ
wielu specjalistów.
Najwa˝niejsze z zaanga˝owanych instytucji to: Instytut
Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk oraz Instytuty
uczelnianie, konsultacji przy opisie gatunków bezkr´gow-
ców udzielali równie˝ specjaliÊci z Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego.

2.4. Szczegó∏owe informacje
o gatunku
Prezentujàc gatunek, w pierwszej kolejnoÊci przedstawiono je-
go nazw´ naukowà – nazw´ ∏aciƒskà, uzupe∏nionà nazwi-
skiem autora i rokiem dokonania opisu gatunku. W dalszej
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kolejnoÊci podano nazw´ polskà oraz najcz´Êciej u˝ywane sy-
nonimy, a nast´pnie przynale˝noÊç systematycznà gatunku od
typu, poprzez gromad´, rzàd i rodzin´ do której nale˝y opisy-
wany gatunek bezkr´gowca. Nomenklatur´ przyj´to wed∏ug
Wykazu Zwierzàt Polski pod redakcjà J. Razowskiego, t. I, III,
IV i V (1990, 1991, 1997a, 1997b). Poni˝ej, dla gatunków
które posiada∏y kod, za,ieszczono numer kodu gatunku. Dla
gatunków „priorytetowych” w rozumieniu Dyrektywy Siedlisko-
wej nazw´ i numer gatunku opatrzono gwiazdkà (*).

Opis gatunku – cechy diagnostyczne

W tym punkcie zawarto opis cech morfologicznych umo˝li-
wiajàcych rozpoznanie gatunku: wielkoÊç osobnika, jego
kszta∏t, opis charakterystycznych cech diagnostycznych i od-
niesienie do za∏àczonej obok fotografii lub ryciny. Autorzy
opracowaƒ odnoszà sà do prac o charakterze kluczy do
oznaczania i atlasów, które umieszczono w cytacjach i w za-
∏àczonym piÊmiennictwie. W tych pracach zainteresowany
czytelnik znajdzie szczegó∏owe dane dotyczàce omawianego
gatunku, w tym tak˝e cechy diagnostyczne pozwalajàce jed-
noznacznie odró˝niç go od gatunków pokrewnych. 

Mo˝liwoÊç pomylenia 
z innymi gatunkami

W tej cz´Êci zwrócono uwag´ na ryzyko pope∏nienia b∏´-
dów w oznaczaniu gatunku, co wià˝e si´ z podobieƒstwem
morfologicznym. W opisie starano si´ wskazaç gatunki
najbardziej podobne do omawianego i tam, gdzie by∏o to
istotne, wskazaç na dodatkowych rycinach najwa˝niejsze
cechy ró˝nicujàce. Zwrócono te˝ uwag´ na ewentualne
ró˝nice dotyczàce ekologii lub zasi´gów podobnych mor-
fologicznie gatunków. W przypadku bezkr´gowców zaleca
si´ skonsultowanie oznaczenia zebranych osobników ze
specjalistà od danej grupy owadów lub mi´czaków. Wszy-
scy autorzy opisu gatunków sà takimi specjalistami.

Biologia gatunku

W tym rozdziale omówiano najwa˝niejsze cechy biologii
gatunku, takie jak rozmna˝anie, cykl ˝yciowy, aktywnoÊç
osobników, sposób od˝ywiania i wra˝liwoÊç poszczegól-
nych gatunków.

Rozmna˝anie i cykl ˝yciowy 
WÊród bezkr´gowców spotykamy si´ z najbardziej skom-
plikowanymi cyklami rozwojowymi w Êwiecie zwierzàt. Nie-
które owady, np. motyle, mogà rozmna˝aç si´ kilka razy
do roku, kilkakrotnie zamykajàc swój cykl ˝yciowy w jed-
nym sezonie wegetacyjnym, inne jak niektóre chrzàszcze,
dla pe∏nego zamkni´cia cyklu ˝yciowego potrzebujà kilku,
do kilkunastu lat. Cykl ˝yciowy bezkr´gowców sk∏ada si´
najcz´Êciej ze stadium jaja, nast´pnie larwy, wÊród których
znajdujemy larwy paso˝ytnicze (np. mi´czaków i motyli),

stadium przejÊciowego mi´dzy larwà a osobnikiem dojrza-
∏ym i wreszcie osiàgniecie dojrza∏oÊci oznaczajàce zdol-
noÊç do rozrodu p∏ciowego. 
Czytelnik podr´cznika powinien mieç ÊwiadomoÊç, ˝e wÊród
bezkr´gowców do Za∏àcznika II Dyrektywy Siedliskowej w∏à-
czono wiele gatunków bardzo rzadkich, o niedostatecznie
poznanej biologii. Dla wielu omawianych gatunków cykle ˝y-
ciowe nie sà jeszcze do koƒca rozpoznane. Nieliczne nie po-
siadajà nawet opisów poszczególnych stadiów rozwojowych.

Sposób od˝ywiania
Bezkr´gowce, szczególnie owady i mi´czaki, majà cz´sto
odmienny sposób od˝ywiania si´, a tak˝e odmienny po-
karm w stadium larwy i stadium dojrza∏ym. Opisy poszcze-
gólnych gatunków w podr´czniku wskazujà na sposób od-
˝ywiania si´ stadiów dojrza∏ych i larw; niekiedy ogranicza-
jà si´ do podania tzw. roÊlin ˝ywicielskich lub substratu,
którymi ˝ywià si´ larwy. 

AktywnoÊç i wra˝liwoÊç
W tym rozdziale opisano rozmaite formy aktywnoÊci po-
szczególnych gatunków bezkr´gowców, koncentrujàc si´
g∏ownie na wiedzy o osobnikach dojrza∏ych. Wiele z nich –
jak np. niektóre Êlimaki zasiedlajàce Êció∏k´, ma∏˝e lub nie-
które chrzàszcze, sà pozornie mniej aktywne, bowiem ich
przemieszczanie si´, ˝erowanie i inne przejawy aktywnoÊci
sà trudne do zauwa˝enia. Inne – jak wa˝ki, motyle czy
chrzàszcze przejawiajà aktywnoÊç w dzieƒ lub w nocy. Opi-
sy koncentrujà si´ na typowych formach aktywnoÊci oma-
wianych gatunków, a tak˝e na cechach Êrodowiska, g∏ównie
klimatycznych i siedliskowych, które aktywnoÊç t´ stymulujà.
Opisy wra˝liwoÊci ograniczajà si´ do lakonicznych uwag na
temat reakcji omawianych gatunków na p∏oszenie. Przys∏o-
wiowa ma∏a ruchliwoÊç i wolna reakcja Êlimaków powodu-
je, i˝ wydajà si´ one ma∏o wra˝liwe na p∏oszenie, podobnie
reaguje wi´kszoÊç opisywanych gatunków chrzàszczy. Jedy-
nie wa˝ki i motyle dzienne wyraênie reagujà na p∏oszenie,
jednak reakcja ta nie jest kojarzona z cz∏owiekiem – jak to
ma miejsce wÊród kr´gowców – lecz z ruchem. Ten sam
owad, który ucieka przed nami, kiedy si´ do niego zbli˝a-
my, potrafi na nas usiàÊç kiedy stoimy spokojnie. 

Charakterystyka ekologiczna

Ten rozdzia∏ dotyczy cech Êrodowiska i ekosystemów w ja-
kich gatunek wyst´puje, okreÊla jego preferencje siedlisko-
we, wskazuje typowe dla niego ekosystemy i ich cechy
szczególne, jak np. w przypadku lasów wiek ekosystemu
leÊnego, nagromadzenie materii organicznej, stopieƒ na-
s∏onecznienia, zaÊ w przypadku ekosystemów wodnych
wielkoÊç cieku wodnego, preferowana szybkoÊç przep∏ywu
itp. Opis powinien wskazaç czytelnikowi charakterystyczne
dla gatunku ekosystemy i naprowadziç go na te ich cechy,
charakterystyki i w∏aÊciwoÊci, które sà istotne dla prze˝ycia
opisywanego gatunku.

Cz´Êç ogólna



Szczególnà uwag´ zwrócono na fakt wyst´powania nie-
których gatunków na obszarach, gdzie dominujà okreÊlo-
ne, wa˝ne z punktu widzenia ochrony przyrody, typy sie-
dlisk. Zastosowano kody UE siedlisk przyrodniczych
zgodne z Za∏àcznikiem I DS oraz opracowaniem Dyduch-
-Falniowskiej i in. 2002. Dzi´ki temu, czytelnik bez trudu
znajdzie  we wspomnianym poradniku obszerne informa-
cje o sposobach ochrony w∏aÊciwych dla tego typu obsza-
rów. Z uwagi na zró˝nicowanie warunków w terenie,
a tak˝e biologi´ gatunków bezkr´gowców, listy siedlisk
nie mo˝na traktowaç jako zamkni´tej – b´dzie ona za-
wieraç jedynie najwa˝niejsze z tych, z którymi dany gatu-
nek jest zwiàzany.

Siedliska z Za∏àcznika I mogàce wchodziç
w zakres zainteresowania
Ta cz´Êç dotyczy siedlisk (ekosystemów), które sà typowe
bàdê charakterystyczne dla omawianego gatunku.
W wersji skróconej autor podaje jedynie siedlisko wraz
z kodem zgodnym z Dyrektywà Siedliskowà lub trakta-
tem akcesyjnym, w wersji rozbudowanej autorzy prezen-
tujà krótki opis siedliska lub komentarz dotyczàcy cha-
rakterystyk siedliska wa˝nych dla omawianego gatunku.

Rozmieszczenie geograficzne

W tym fragmencie opracowania gatunku czytelnik znajdzie
najwa˝niejsze informacje o areale, wyst´powania gatunku.
W przypadku gatunków szerzej rozmieszczonych, zasi´g
podany jest ogólnie, przy czym wa˝nà jego cz´Êcià jest wy-
st´powanie gatunku na obszarze Europy.
Rozmieszczenie na obszarze Polski podane jest bardzo do-
k∏adnie, niekiedy nawet z wyszczególnieniem stanowisk ju˝
wymar∏ych jak i obecnie istniejàcych. W przypadku znacz-
nej cz´Êci gatunków ich rozmieszczenie, podobnie jak in-
formacje o biologii, sà jednak niedostatecznie poznane.
Stàd wynikajà znaczne ró˝nice mi´dzy opisami rozmiesz-
czenia poszczególnych gatunków.

Status gatunku

Status gatunku obejmuje ocen´ jego zagro˝enia w Êwiecie
Europie i w Polsce, w oparciu o czerwone listy, czerwone
ksi´gi, umieszczenie gatunku w za∏àcznikach konwencji
mi´dzynarodowych, a tak˝e na krajowej liÊcie gatunków
chronionych. Wszystkie opracowane w niniejszym prze-
wodniku gatunki bezkr´gowców znalaz∏y si´ w Za∏àczniku
II Dyrektywy Siedliskowej.
W tym punkcie uwzgl´dniono fakt zamieszczenia gatunku
w Za∏àcznikach (II lub IV) do Dyrektywy Siedliskowej ju˝
w 1992 r. lub póêniej, gdy cz´Êç gatunków zaproponowa-
nych dodatkowo przez Polsk´ i inne kraje akcesyjne zyska-
∏a akceptacj´ ekspertów unijnych (Makomaska-Juchiewicz
i in. 2001) i nast´pnie znalaz∏y si´ one w Traktacie Akce-
syjnym podpisanym przez Polsk´ w 2003 r. 

Podano równie˝ odpowiednie informacje, jeÊli gatunek by∏
wymieniony w Konwencji Berneƒskiej, a tak˝e na Czerwo-
nej liÊcie zwierzàt ginàcych i zagro˝onych w Polsce (G∏owa-
ciƒski red. 2002), nie podano natomiast statusu gatunków
w regionach, np. regionalnej Karpackiej liÊcie zagro˝onych
gatunków zwierzàt (Witkowski, Król, Solarz 2003). Wszyst-
kie gatunki bezkr´gowców znajdujàce si´ w Za∏àczniku II
Dyrektywy Siedliskowej, wyst´pujàce w naszym kraju, po-
winny uzyskaç status gatunku chronionego w Polsce.
Informacja o aktualnym stanie prawnym w dziedzinie
ochrony przyrody w Polsce znajdujà si´ na stronie interne-
towej Ministerstwa Ârodowiska (www. mos. gov. pl).

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych 

W tym punkcie wymieniono (niekoniecznie w sposób wy-
czerpujàcy) obszary, na których gatunek i/lub jego siedli-
sko podlegajà prawnej ochronie: parki narodowe, parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody.

Stan i dynamika populacji 

W kolejnym akapicie krótko scharakteryzowano przemiany
demograficzne oraz zmiany w przestrzeni, a tak˝e aktual-
ne tendencje w dynamice populacji (regres, przyrost) na te-
renie Polski. Na dynamik´ populacji wp∏ywajà czynniki na-
turalne lub zwiàzane z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka. Oszaco-
wano stopieƒ zagro˝enia gatunku.
W przypadku gatunków licznie wyst´pujàcych w Polsce stan
populacji nie jest szacowany, bowiem b∏àd oszacowania to
co najmniej dziesiàtki tysi´cy osobników. Dla populacji nie-
licznych i skrajnie nielicznych autorzy próbujà podaç przy-
bli˝one wartoÊci liczebnoÊci populacji. OdnoÊnie do ka˝de-
go gatunku podano równie˝, czy jego populacja wzrasta,
maleje lub podlega losowym fluktuacjom liczebnoÊci.

Potencjalne zagro˝enia

Autorzy wskazujà w tym rozdziale znane i potencjalne lub
przewidywane zagro˝enia wp∏ywajàce na liczebnoÊç i are-
a∏ populacji krajowej omwianego gatunku.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Ochrona siedlisk gatunku
Autorzy starajà si´ przedstawiç najwa˝niejsze sk∏adowe
ekosystemu i elementy siedliska gatunku, które majà
istotne znaczenie dla jego prze˝ycia. Wskazujà, jak za-
gospodarowaç ekosystem i/lub siedlisko dla stabilizacji
i wzrostu liczebnoÊci populacji gatunku. Wi´kszoÊç suge-
stii dotyczy utrzymania dotychczasowych sposobów za-
gospodarowania obszaru zajmowanego przez gatunek,
niekiedy wskazuje si´ niekorzystne zmiany w siedlisku
i sposoby zapobiegania im.
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Ochrona populacji
Sposoby zarzàdzania populacjà to ca∏a gama propo-
zycji – od ochrony zachowawczej polegajàcej na eks-
pozycji korzystnych elementów siedliska, poprzez
ochron´ gatunkowà, a˝ po narastajàce elementy
ochrony czynnej gatunku i reintrodukcji, w przypadku
gatunków wymar∏ych.

Wp∏yw dzia∏aƒ ochronnych na inne gatunki
Autorzy wskazujà, jak zabiegi ochronne wp∏ywajà na inne
gatunki flory i fauny, g∏ównie te nale˝àce do okreÊlonego
zgrupowania gatunków, do którego nale˝y równie˝ oma-
wiany przez nich gatunek bezkr´gowca.

Kierunki i zakres badaƒ 
naukowych
W przypadku znacznej cz´Êci gatunków bezkr´gowców
przedstawionych w niniejszym opracowaniu aktualny stan
wykazuje znaczàce luki wiedzy, sporadycznie, podstawo-
wej. Braki te nale˝y oczywiÊcie szybko uzupe∏niç. Ponad-
to autorzy wskazujà koniecznoÊç podj´cia badaƒ popula-
cyjnych, a tak˝e wp∏ywu czynników naturalnych i antro-
pogennych na liczebnoÊç populacji. Proponowane bada-
nia obejmujà te˝ zabiegi zwiàzane z ochronà poszczegól-
nych gatunków.

Monitoring

W tym punkcie przedstawiono zasady prowadzenia sta∏ych
lub okresowych obserwacji, cz´sto w uj´ciu poszczególnych
stadiów rozwojowych gatunku. Niektórzy autorzy zaprezen-
towali równie˝ zasady i metodyk´ monitoringu siedlisk.

Bibliografia

Na zakoƒczenie omówienia poszczególnych gatunków
przedstawiono wykaz wykorzystanych ksià˝ek, artyku∏ów,
opracowaƒ i raportów. Autorzy opisujàcy poszczególne
gatunki wskazali bibliografi´ z której sami korzystali.
W aneksach podano niezb´dnà bibliografi´ systematycz-
nà dotyczàcà fauny Polski, a tak˝e wa˝niejsze pozycje pi-
Êmiennictwa zwiàzane z tworzeniem sieci obszarów Natu-
ra 2000 w Europie i w Polsce.

2.5. Zestawienie gatunków
bezkr´gowców i ich siedlisk

W tabeli poni˝ej przedstawiono zbiorcze zestawienie ga-
tunków bezkr´gowców z Za∏àcznika II Dyrektywy Siedlisko-
wej oraz ich siedlisk na obszarze Polski.
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Kod
Nazwa gatunku Kody siedlisk

gatunku

1074 Barczatka kataks (Eriogaster catax) 6210
4014 Biegacz urozmaicony (Carabus variolosus) 3220; 6430; 91EO
9001 Biegacz Zawadzkiego (Carabus zawadzkii) 9140; 9410
1085 Bogatek wspania∏y (Buprestis splendens) 91P0; 91Q0; 91T0; 9410; 9420
4038 Czerwoƒczyk fioletek (Lycaena helle) 6430
1060 Czerwoƒczyk nieparek (Lycaena dispar) 6430; 6410; 7230; 91EO
1083 Jelonek rogacz (Lucanus cervus) 9160; 9170; 9190
4021 Konarek tajgowy (Phryganophilus ruficollis) 9160; 9170
1088 Kozioróg d´bosz (Cerambyx cerdo) 9160; 9170; 9190; 91FO; 91I0
1078 Krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria) 91PO
1082 KreÊlinek nizinny (Graphoderus bilineatus) 3110; 3130; 3160
4045 ¸àtka ozdobna (Coenagrion ornatum) 3260
4042 Modraszek eroides (Polyommatus eroides) 6120; 4030
1061 Modraszek nausitous (Maculinea nausithous) 1410; 1510
1059 Modraszek telejus (Maculinea teleius) 6410; 6510
1084 Pachnica d´bowa (Osmoderma eremita) 9190; 91FO; 91I0
*1087 Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) 9130; 9140; 9150
1079 Pilnicznik fio∏kowy (Limoniscus violaceus) 9160; 9190; 91I0
1081 P∏ywak szerokobrze˝ek (Dytiscus latissimus) 3110; 3130; 3160
1016 Poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana) 3150; 3270; 7210; 7230
1013 Poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri) 7140; 7210; 7220; 7230
1015 Poczwarówka zmienna (Vertigo genesii) 7210; 7220; 7230
1014 Poczwarówka zw´˝ona (Vertigo angustior) 3150; 6410; 7230
1924 Pogrzybnica Mannerheima (Oxyporus mannerheimii) 91
1920 Ponurek schneidera (Boros schneideri) 91



2.6. Specyfika i znaczenie
omawianych gatunków dla
krajowej fauny bezkr´gowców

SpoÊród gatunków zamieszczonych w uzupe∏nionym Za-
∏àczniku II Dyrektywy Siedliskowej oraz w Traktacie Akce-
syjnym 40 by∏o lub jest notowanych w Polsce. Sà wÊród
nich 3 gatunki wa˝ek (Odonata), 18 gatunków chrzàszczy
(Coleoptera) i 12 gatunków motyli (Lepidoptera). SpoÊród
mieczaków (Mollusca) w Za∏àczniku II Dyrektywy Siedlisko-
wej znalaz∏y si´ 2 gatunki ma∏˝y (Bivalvia) i 5 gatunków Êli-
maków (Gastropoda).
SpoÊród nich 2 gatunki – pachnicà d´bowà (Osmoderma
eremita) i nadobnicà alpejskà (Rosalia alpina) uznano za
priorytetowe, o szczególnym znaczeniu dla fauny Europy.
SpoÊród 40 gatunków bezkr´gowców – 1 skójk´ per∏orodnà
(Margaritifera margaritifera) nale˝y uznaç za wymar∏y. Nie
zaliczono do gatunków wymar∏ych chrzàszcza – pilniczka
fio∏kowego (Limoniscus violaceus) ani Êlimaka – poczwarów-

ki Geyera (Vertigo geyeri), mimo i˝ stanowisk obu gatunków
nie potwierdzono od ok. 100 lat. Brak systematycznej eks-
ploracji faunistycznej bezkr´gowców w Polsce wyklucza jed-
noznaczne stwierdzenie ich ekstynkcji Polski, z drugiej strony
wyst´powanie obu gatunków w pobli˝u granic naszego kra-
ju daje nadziej´ na potwierdzenie ich obecnoÊci w Polsce. 
SpoÊród 40 gatunków, które znalaz∏y si´ w Traktacie Ak-
cesyjnym i w poszerzonym Za∏àczniku II DS, 18 by∏o ju˝
wczeÊniej wymienionych w Konwencji Berneƒskiej, 16
w za∏àczniku II i 2 w za∏àczniku III Konwencji (1979). Po-
nadto w wydanej niedawno „Czerwonej liÊcie gatunków
ginàcych i zagro˝onych w Polsce” (G∏owaciƒski red. 2002)
znalaz∏y si´ 34 gatunki. Wi´kszoÊç tych, które nie znalaz∏y
si´ na czerwonej liÊcie gatunków zwierzàt w Polsce (G∏o-
waciƒski red. 2002), zosta∏a pomini´ta ze wzgl´du na ca∏-
kowity brak zagro˝enia ich populacji w naszym kraju lub
niedostateczne informacje o biologii i rozmieszczeniu ga-
tunku. W przypadku biegacza urozmaiconego (Carabus
variolosus) brak gatunku na czerwonej liÊcie zwierzàt jest
niewàtpliwie omy∏kà autorów (Paw∏owski i in. 2002).
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1065 Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) 6410; 6510
1052 Przeplatka maturna (Euphydryas maturna) 91EO
1925 Rozmiazg kolweƒski (Pytho kolwensis) 91DO
*4024 Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens) 9420
1032 Skójka gruboskorupowa (Unio crassus) 3260
1029 Skójka per∏orodna (Margaritifera margaritifera)
9003 Sówka puszczykówka (Xylomoia strix) 7210; 91EO
1071 Strz´potek edypus (Coenonympha oedippus) 6410; 6430; 7210
4030 Szlaczkoƒ szafraniec (Colias myrmidone) 4030; 6120
1923 Âredzinka (Mesosa myops) 9170; 9180; 9190; 91DO; 

91EO; 91FO; 91I0
1037 Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilla) 3260
4026 Zag∏´bek bruzdkowany (Rhysodes sulcatus) 9140; 91P0; 9410
1042 Zalotka wi´ksza (Leucorrhinia pectoralis) 3150; 3160
4056 Zatoczek ∏amliwy (Anisus vorticulus) 3150; 7140; 7110; 7120; 7150
1086 Zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus) 91
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Lista gatunków bezkr´gowców z Za∏àcznika II Dyrektywy Siedliskowej uzupe∏niona przez gatunki uj´te w Traktacie Akcesyj-
nym i ich relacje do listy gatunków znajdujàcych si´ w Za∏àczniku II i III Konwencji Berneƒskiej (oznaczone jako II lub III w ta-
beli) oraz umieszczonych na Czerwonej liÊcie gatunków zwierzàt w Polsce (G∏owaciƒski red. 2002). Kategori´ zagro˝enia wy-
ró˝niono zgodnie z kryteriami IUCN.

Lp. Nazwa gatunku Konwencja Polska
Berneƒska czerwona lista

1 Barczatka kataks (Eriogaster catax) II EN
2 Biegacz urozmaicony (Carabus variolosus) --- ---
3 Biegacz Zawadzkiego (Carabus zawadzkii) --- DD
4 Bogatek wspania∏y (Buprestis splendens) II CR
5 Czerwoƒczyk fioletek (Lycaena helle) --- VU
6 Czerwoƒczyk nieparek (Lycaena dispar) II LC
7 Jelonek rogacz (Lucanus cervus) III EN
8 Konarek tajgowy (Phryganophilus ruficollis) --- EN
9 Kozioróg d´bosz (Cerambyx cerdo) II VU
10 Krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria) --- VU
11 KreÊlinek nizinny (Graphoderus bilineatus) II ---
12 ¸àtka ozdobna (Coenagrion ornatum) --- CR
13 Modraszek eroides (Polyommatus eroides) --- EN
14 Modraszek nausitous (Maculinea nausithous) II LC
15 Modraszek telejus (Maculinea teleius) II LC
16 Pachnica d´bowa (Osmoderma eremita) II VU
17 Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) II EN
18 Pilnicznik fio∏kowy (Limoniscus violaceus) --- CR
19 P∏ywak szerokobrze˝ek (Dytiscus latissimus) II VU
20 Poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana) --- CR
21 Poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri) --- ---
22 Poczwarówka zmienna (Vertigo genesii) --- ---
23 Poczwarówka zw´˝ona (Vertigo angustior) --- EN
24 Pogrzybnica Mannerheima (Oxyporus mannerheimii) --- VU
25 Ponurek schneidera (Boros schneideri) --- EN
26 Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) II EN
27 Przeplatka maturna (Euphydryas maturna) II NT
28 Rozmiazg kolweƒski (Pytho kolwensis) --- CR
29 Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens) --- LC
30 Skójka gruboskorupowa (Unio crassus) --- EN
31 Skójka per∏orodna (Margaritifera margaritifera) III EX
32 Sówka puszczykówka (Xylomoia strix) --- DD
33 Strz´potek edypus (Coenonympha oedippus) II CR
34 Szlaczkoƒ szafraniec (Colias myrmidone) --- VU
35 Âredzinka (Mesosa myops) --- DD
36 Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilla) II ---
37 Zag∏´bek bruzdkowany (Rhysodes sulcatus) --- EN
38 Zalotka wi´ksza (Leucorrhinia pectoralis) II ---
39 Zatoczek ∏amliwy (Anisus vorticulus) --- NT
40 Zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus) II LC

Porównanie gatunków bezkr´gowców umieszczonych
w za∏àczniku II Dyrektywy Siedliskowej z Czerwonà listà
zwierzàt ginàcych i zagro˝onych w Polsce (G∏owaciƒski
red. 2002) pokazuje, i˝ obie listy sà znaczàco rozbie˝ne.
Znaczna cz´Êç krytycznie zagro˝onych gatunków w naszym
kraju nie jest w Europie postrzegana jako gatunki godne
szczególnej ochrony na poziomie kontynentu, z drugiej

strony niektóre gatunki umieszczone w za∏àczniku II Dyrek-
tywy sà u nas pospolite i nie wymagajà szczególnej troski
i ochrony. Wydaje si´, i˝ proces rewizji listy gatunków z Za-
∏àcznika II Dyrektywy Siedliskowej b´dzie nadal nast´po-
wa∏ zarówno w wyniku dalszego poszerzania Wspólnoty
Europejskiej jak i pog∏´biania wiedzy dotyczàcej systema-
tyki, biologii jak i zagro˝enia poszczególnych gatunków.
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2.7 Synonimy i nazewnictwo gatunków
W piÊmiennictwie i systematyce owadów stale zachodzà zmiany. Wynikajà one z porzàdkowania dotychczasowych opisów
i eliminacji nazw wtórnych, a tak˝e z nowych zdobyczy wiedzy, w tym szczególnie genetyki. Nazwy systematyczne dostajà
si´ jednak do dokumentów prawnych, takich jak konwencje, dyrektywy czy listy gatunków chronionych, które do czasu ak-
tualizacji dokumentu i jego ponownej publikacji nie aktualizujà nazw gatunkowych. Dlatego te˝ ten sam gatunek mo˝e
wyst´powaç pod innà nazwà w ró˝nych dokumentach. Ponadto niektóre gatunki nowo odkryte dla fauny kraju lub opisa-
ne po raz pierwszy nie posiadajà na ogó∏ nazwy w j´zyku krajowym. W celu uÊciÊlenia nazewnictwa te gatunki wÊród opi-
sanych w niniejszym podr´czniku, których nazwy ró˝nià si´ w ró˝nych dokumentach lub nie uwzgl´dniajà nazw polskich,
przedstawiono poni˝ej.

Nazwa ∏aciƒska Nazwa ∏aciƒska Nazwa ∏aciƒska na Nazwa polska
u˝yta w niniejszym u˝ywana w Konwencji Czerwonej liÊcie gi-

podr´czniku (1) Berneƒskiej nàcych i zagro˝onych
zwierzàt w Polsce

Callimorpha — Euplagia quadripunctrata Krasopani hera
quadripunctaria

Euphydryas maturna Hypodryas maturna Euphydryas maturna Przeplatka maturna
Pseudogaurotina excellens — Pseudogaurotina excellens Sichrawa karpacka

Graphoderus bilieatus Graphoderus bilieatus — KreÊlinek nizinny
Pytho kolvensis — Pytho kolwensis Rozmiazg kolweƒski

Rhysodes sulcatus — Rhysodes sulcatus Zag∏´bek bruzdkowany

2.8. Informacje dodatkowe

Dyrektywa Siedliskowa:

Gatunki zwierzàt o znaczeniu dla Wspólnoty:

Artyku∏ 1 (g):
Gatunki b´dàce przedmiotem zainteresowania Wspól-

noty oznaczajà te gatunki, które w obr´bie jej terytorium sà:
(1) zagro˝one, z wyjàtkiem tych gatunków, których natural-

ny zasi´g na tym terytorium jest zasi´giem kraƒcowym
i które nie sà zagro˝one lub podatne na zagro˝enie
w zachodnim rejonie palearktycznym,

lub
(2) podatne na zagro˝enie, to znaczy, o których sàdzi

si´, ˝e mogà w najbli˝szej przysz∏oÊci przejÊç do katego-
rii gatunków zagro˝onych, jeÊli czynniki b´dàce przyczy-
nà zagro˝enia b´dà na nie nadal oddzia∏ywaç, rzadkie,
to znaczy o niewielkich populacjach, które nie sà obecnie
zagro˝one, ale podlegajà ryzyku zagro˝enia, wyst´pujàc
w obr´bie ograniczonych obszarów geograficznych albo
b´dàc znacznie rozproszone na wi´kszym obszarze,

lub
(3) endemiczne i wymagajàce specjalnej uwagi ze wzgl´-

du na szczególny charakter ich siedliska i/lub potencjal-

ne oddzia∏ywanie ich eksploatacji na stan ich ochrony.
Artyku∏ 1 (h):
Gatunki o priorytetowym znaczeniu oznaczajà ga-

tunki, o których mowa w punkcie (g) i (i), za które
Wspólnota ponosi szczególnà odpowiedzialnoÊç
z powodu wielkoÊci ich naturalnego zasi´gu miesz-
czàcego si´ w obr´bie terytorium, o którym mowa
w artykule 2.

Za∏àczniki Dyrektywy Siedliskowej odnoszàce si´ do
gatunków roÊlin i zwierzàt:

Za∏àcznik II: Gatunki roÊlin i zwierzàt b´dàce przedmio-
tem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wyma-
ga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony;

Za∏àcznik IV: Gatunki roÊlin i zwierzàt b´dàce przed-
miotem zainteresowania Wspólnoty, które wymagajà
Êcis∏ej ochrony.

Artyku∏ 6.1:
Kraje cz∏onkowskie podejmà odpowiednie dzia∏ania

w celu unikni´cia na specjalnych obszarach ochrony
pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunków [...].


