
Lista prawnie chronionych gatunków zwierz�t  
wyst�puj�cych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego 

 
 BEZKR�GOWCE 
 PIJAWKI 
1. pijawka lekarska – Hirudo medicinalis 
 PAJ�KI 
2. tygrzyk paskowany – Argiope bruennichi  
 OWADY 
3. trzepla zielona - Ophiogomphus cecilia 
4. t�cznik – Calosoma inquisitor  
5. biegacz skórzasty – Carabus coriaceus 
6. biegacz – Carabus intricatus  
7. biegacz – Carabus problematicus 
8. biegacz fiołkowy – Carabus violaceus 
9. biegacz złocisty – Carabus auronitens 
10. biegacz – Carabus convexus 
11. biegacz – Carabus granulatus 
12. biegacz wr�gaty – Carabus cancellatus 
13. biegacz Ullricha – Carabus ullrichi  
14. biegacz le�ny – Carabus arcensis 
15. biegacz gajowy – Carabus nemoralis 
16. biegacz ogrodowy – Carabus hortensis  
17. biegacz gładki – Carabus glabratus 
18. biegacz – Carabus linnaei 
19. jelonek rogacz – Lucanus cervus 
20. kozioróg bukowiec – Cerambyx scopoli  
21. purpurówka Kaehlera – Purpuricenus kaechleri 
22. zgrzypik twardokrywka - Lamia textor 
23. łucznik – Stenocorus meridianus 
24. pachnica d�bowa – Osmoderma eremita 
25. mieniak stró�nik – Apatura ilia 
26. mieniak t�czowy – Apatura iris 
27. pa� �eglarz – Iphiclides podalirius 
28. skalnik driada - Minois dryas  
29 postojak wiesiołkowiec – Proserpinus proserpina  
30. skalnik bryzeida – Chazara briseis 
31. czerwo�czyk fioletek - Lycaena helle 
32. modraszek baton - Pseudophilotes baton 
33. modraszek arion - Maculinea arion 
34. modraszek telejus – Maculinea teleius 
35. bielinek - Colias myrmidone 
36. trzmiel gajowy – Bombus lucorum 
37. trzmiel ziemny – Bombus terrestris 
38. trzmiel drzewny – Bombus hypnorum 
39. trzmiel wrzosowiskowy – Bombus jonellus 
40. trzmiel le�ny – Bombus pratorum 
41. trzmiel kamiennik – Bombus lapidarius 
42. trzmiel ogrodowy – Bombus hortorum 
43. trzmiel zmienny – Bombus humilis 
44. trzmiel rudy - Bombus pascuorum 
45. trzmiel rudonogi – Bombus ruderarius 
46. trzmiel rudoszary – Bombus sylvarum 
47. trzmiel szary – Bombus veteranus 
48. trzmiel kołnierzykowy – Bombus magnus 
49. trzmiel ró�nobarwny– Bombus soroensis 
 MI��	AKI 
50. �limak ostrokraw�dzisty – Helicigona lapicida 
51. �limak �ółtawy – Helix lutescens 
52. �limak winniczek – Helix pomatia  
53. �ródlarka - Bythinella austriaca 
54. niepozorka ojcowska – Falniowskia neglectissima 
55. igliczek karpacki - Acicula parcelineata 
56. poczwarówka z�bata - Truncatellina claustralis 
 KR�GOWCE 

RYBY 
57. strzebla potokowa – Phoxinus phoxinus 
 PŁAZY 
58. traszka grzebieniasta – Triturus cristatus 
59. traszka zwyczajna – Triturus vulgaris 
60. ropucha szara – Bufo bufo 



61. ropucha zielona – Bufo viridis 
62. kumak nizinny – Bombina bombina 
63. rzekotka drzewna – Hyla arborea 
64. �aba trawna – Rana temporaria 
65. �aba zielona – Rana esculenta  
 GADY 
66. jaszczurka zwinka – Lacerta agilis  
67. padalec – Anguis fragilis 
68. gniewosz – Coronella austriaca 
69. zaskroniec – Natrix natrix 
70. �mija zygzakowata – Vipera berus  
 PTAKI 
71. perkozek – Podiceps ruficollis 
72. zausznik - Podiceps nigricollis 
73. perkoz dwuczuby – Podiceps cristatus  
74. b
k – Botaurus stellaris 
75. bocian biały – Ciconia ciconia 
76. bocian czarny – Ciconia nigra 
77. jastrz
b goł�biarz – Accipiter gentilis 
78. krogulec – Accipiter nisus 
79. myszołów – Buteo buteo 
80. trzmielojad – Pernis apivorus 
81. orlik krzykliwy – Aquila pomarina  
82. kobuz – Falco subbuteo 
83. drzemlik – Falco columbarius 
84. pustułka – Falco tinunculus 
85. kurka wodna – Gallinula chloropus 
86. czajka – Vanellus vanellus 
87. brodziec samotny – Tringa ochropus 
88. brodziec piskliwy – Tringa hypoleucos 
89. goł
b siniak – Columba oenas  
90. synogarlica turecka – Streptopelia decaocto 
91. turkawka – Streptopelia turtur  
92. kukułka – Cuculus canorus 
93. lelek kozodój - Caprimulgus europaeus 
94. puchacz – Bubo bubo 
95. sowa uszata – Asio otus 
96. puszczyk Strix aluco 
97. płomykówka – Tyto alba 
98. jerzyk - Apus apus 
99. zimorodek – Alcedo atthis  
100 dudek – Upupa epops 
101 kr�togłów – Junx torquilla 
102 dzi�cioł zielony – Picus viridis 
103 dzi�cioł zielonosiwy – Picus canus 
104 dzi�cioł czarny – Dryocopos martius 
105 dzi�cioł du�y – Dryocopos major  
106 dzi�cioł �redni – Dryocopos medius 
107 dzi�ciołek – Dendrocopos minor  
108 dzi�cioł białogrzbiety – Dendrocopos leucotos 
109 jaskółka dymówka – Hirundo rustica 
110 jakółka oknówka – Delichon rustica  
111 dzierlatka – Galerida cristata 
112 skowronek borowy – Lullula arborea 
113 skowronek – Aleuda arvensis 
114 �wiergotek drzewny – Anthus trivialis 
115 �wiergotek ł
kowy – Anthus pratensis  
116 pliszka górska – Motacilla cinerea 
117 pliszka siwa – Motacilla alba 
118 dzierzba g
siorek – Lanius collurio 
119 dzierzba srokosz – Lanius excubitor 
120 wilga – Oriolus oriolus  
121 szpak – Strunus vulgaris 
122 orzechówka – Nucifraga caryocatactes 
123 sójka – Garrulus glandarius 
124 *sroka – Pica pica  
125 kawka – Corvus monedula  
126 *wrona siwa – Corvus corone cornix 
127 kruk – Corvus corax 
128 jemiołuszka – Bombycilla garrulus 
129 pluszcz – Cinclus cinclus 
130 strzy�yk – Troglodytes troglodytes 



131 pokrzywnica – Prunella modularis 
132 zaganiacz – Hippolais icterina 
133 pokrzewka ogrodowa – Sylvia borin  
134 pokrzewka czarnołbista – Sylvia atricapilla 
135 cierniówka – Sylvia communis 
136 pieg�a – Sylvia curruca 
137 piecuszek – Phylloscopus trochilus  
138 pierwiosnek – Phyloscopus colybita 
139 �wistunka le�na – Phyloscopus sibilatrix 
140 mysikrólik – Regulus regulus 
141 zniczek – Regulus ignicapillus 
142 muchołówka �ałobna – Ficedula hypoleuca 
143 muchołówka białoszyja – Ficedula albicollis 
144 muchołówka mała – Ficedula parva 
145 muchołówka szara – Muscicapa striata 
146 pokl
skwa - Saxicola rubetra 
147 białorzytka – Oenanthe oenanthe 
148 kopciuszek – Phoenicurus ochruros 
149 pleszka - Phoenicurus phoenicurus 
150 rudzik – Erithacus rubecula 
151 słowik rdzawy – Luscinia magarhynchos 
152 słowik szary – Luscinia luscinia 
153 kwiczoł – Turdus pilaris 
154 kos – Turdus merula 
155 dro�dzik – Turdus iliacus  
156 drozd �piewak – Turdus philomelos  
157 paszkot – Turdus viscivorus 
158 strumieniówka – Locustella fluviatilis 
159 brz�czka – Locustella luscinioides 
160 łozówka – Acrocephalus palustris 
161 trzciniak – Acrocephalus arundinaceus 
162 raniuszek – Aegithalos caudatus 
163 sikora uboga – Parus palustris 
164 sikora czarnogłowa – Parus montanus  
165 sikora czubata – Parus cristatus 
166 sikora sosnówka – Parus ater 
167 sikora modra – Parus caeruleus 
168 sikora bogatka – Parus major 
169 kowalik – Sitta europaea 
170 pełzacz le�ny – Certhia familiaris 
171 pełzacz ogrodowy – Certhia brachydactyla 
172 wróbel domowy – Passer domesticus 
173 wróbel mazurek – Passer montanus 
174 zi�ba – Fringilla coelebs 
175 zi�ba jer – Fringilla montifringilla 
176 kulczyk – Serinus serinus 
177 dzwoniec – Chloris chloris 
178 czy� – Carduelis spinus 
179 szczygieł – Carduelis carduelis 
180 makol
gwa – Acanthis cannabina 
181 czeczotka – Acanthis flammea 
182 krzy�odziób �wierkowy – Loxia  

curvirostra 
183 gil – Pyrrhula pyrrhula 
184 grubodziób – Coccothraustes coccothraustes 
185 trznadel – Emberiza citrinella 
186 ortolan – Emberiza hortulana 
187 dziwonia – Carpodacus erithrinus 
 SSAKI 
188 je� – Erinaceus europaeus 
189 kret – Talpa europea 
190 z�biełek karliczek – Crocidura suaveolens 
191 rz�sorek rzeczek – Neomys fodiens 
192 ryjówka aksamitna – Sorex araneus 
193 ryjówka malutka – Sorex minutus 
194 podkowiec mały – Rhinolophus hipposideros  
195 podkowiec du�y – Rhinolophus ferrumequinum 
196 mopek – Barbastella barbastellus 
197 mroczek pozłocisty – Eptesicus nilssoni 
198 mroczek pó�ny – Eptesicus serotinus 
199 nocek Bechsteina – Myotis bechsteini 
200 nocek Brandta – Myotis brandti 



201 nocek łydkowłosy – Myotis dasycneme 
202 nocek rudy – Myotis daubentoni 
203 nocek orz�siony – Myotis emarginatus 
204 nocek du�y – Myotis myotis  
205 nocek w
satek – Myotis mystacinus  
206 nocek Natterera – Myotis nattereri 
207 borowiec Leislera – Nyctalus leisleri 
208 borowiec wielki – Nyctalus noctula 
209 gacek wielkouch – Plecotus auritus 
210 wiewiórka – Sciurus vulgaris 
211 *bóbr – Castor fiber 
212 wydra – Lutra lutra 
213 smu�ka – Scista betulina 
214 popielica – Glis glis 
215 orzesznica – Muscardinus avellanarius 
216 chomik europejski – Cricetus cricetus  
217 gronostaj – Mustala erminea 
218 łasica – Mustela nivalis 
 * ochrona cz��ciowa 

 
 


