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BEZKRĘGOWCE WYMIENIONE W SDF 

1. skójka gruboskorupowa Unio crassus 
2. trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 
3. czerwończyk nieparek Lycaena dispar 
4. przeplatka aurinia Euphydryas aurinia 
5. jelonek rogacz Lucanus cervus 
6. pachnica dębowa Osmoderma eremita 
7. zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus 
8. nadobnica alpejska Rosalia alpina 
9. ponurek Schneidera Boros schneideri 
10.zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus 

 



Skójka gruboskorupowa 
Unio crassus 

Fot. B.Sępioł 

ZAGROŻENIA: 

J02.05.04 – sztuczne zbiorniki wodne – zmiany siedliskowe; 

H01.04 – zanieczyszczenia wód z przelewów burzowych lub ściekami 

komunalnymi; 

M01.02 – susze, brak opadów; 
 

Gatunek występuje w większych strumieniach 

i rzekach o piaszczystym dnie. Wybiera 

miejsca gdzie prąd zwalnia i akumulowane są 

osady, w których zagrzebują się małże. Do 

rozwoju wymaga obecności ryb, które są 

nosicielami larw. Kiedyś tworzyły liczne 

ławice, Piechocki (1981) uznał skójkę 

gruboskorupowa za najliczniej występujacy w 

ciekach regionu świętokrzyskiego gatunek 

rodziny. Występowanie w ŚPN nie 

potwierdzone. 



TRZEPLA ZIELONA  
Ophiogomphus cecilia 

Fot. M.Gwardjan 

ZAGROŻENIA: 

H01.04 – zanieczyszczenia wód z przelewów burzowych lub ściekami 

komunalnymi; 

J02.05.04 – sztuczne zbiorniki wodne – ograniczenie migracji przez 

urządzenia hydrotechniczne; 

M01.02 – susze, brak opadów; 
 

Ważka zasiedlająca nizinne i podgórskie 

cieki, od strumieni po duże rzeki. Istotne 

populacje tworzy w rzekach. Imago 

stwierdzone przez Łabędzkiego (1987) nad 

Czarna Woda i Pokrzywianką. Nie 

potwierdzono rozrodu na terenie ŚPN. 

Prawdopodobnie nie tworzy tu istotnych 

populacji z uwagi na wielkość cieków. 



Występowanie trzepli zielonej w ŚPN 



PRZEPLATKA AURINIA  
Euphydryas aurinia 

Fot. M.Gwardjan 

ZAGROŻENIA: 

A03.01 – intensywne koszenie – niszczenie gniazd gąsienic; 

A07 – stosowanie biocydów - insektycydy; 

F03.02.01 – kolekcjonowanie owadów – zabijanie przez kolekcjonerów; 

H01.04 – zanieczyszczenia wód z przelewów burzowych lub ściekami 

komunalnymi – użyźnianie prowadzące do zmian siedliskowych; 

H05.01 – odpady i odpadki stałe – jak wyżej; 

J03.02.01 – Zmniejszenie migracji, bariery dla migracji – izolacja 

populacji; 

M01.02 – susze, brak opadów. 
 

Motyl o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 40 

mm, związany z siedliskami zmiennowilgotnymi 

– łąki trzęślicowe, okrajki torfowisk niskich. 

Rośliną żywicielską gąsienic jest czarcikęs 

łąkowy, na którym żerują gromadnie we 

wspólnych oprzędach.  Stwierdzany licznie  

w siedliskach łąkowych ŚPN. 



Występowanie przeplatki aurinii w ŚPN 



CZERWOŃCZYK NIEPAREK  
Lycaena dispar 

Fot. M.Gwardjan 

ZAGROŻENIA: 

A03.01 – intensywne koszenie – niszczenie gniazd gąsienic; 

A07 – stosowanie biocydów - insektycydy; 

H01.04 – zanieczyszczenia wód z przelewów burzowych lub ściekami 

komunalnymi – użyźnianie prowadzące do zmian siedliskowych; 

H05.01 – odpady i odpadki stałe – jak wyżej; 

M01.02 – susze, brak opadów. 
 



PACHNICA DĘBOWA  
Osmoderma eremita 

Fot. B.Sępioł 

ZAGROŻENIA: 

A07 – stosowanie biocydów - insektycydy; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew; 

D01.02 – drogi – usuwanie alei drzew przydrożnych przy modernizacjach; 

F03.02.01 – kolekcjonowanie owadów – zabijanie przez kolekcjonerów. 

  
 



ZAGŁĘBEK BRUZDKOWANY 
Rhysodes sulcatus 

Fot. B.Sępioł 

ZAGROŻENIA: 

A07 – stosowanie biocydów - insektycydy; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew; 

F03.02.01 – kolekcjonowanie owadów – zabijanie przez kolekcjonerów. 

  
 



ZGNIOTEK CYNOBROWY  
Cucujus cinnaberinus 

Fot. B.Sępioł 

ZAGROŻENIA: 

A07 – stosowanie biocydów - insektycydy; 

B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew; 

F03.02.01 – kolekcjonowanie owadów – zabijanie przez kolekcjonerów; 

  
 

Drapieżny chrząszcz żyjący pod korą  



BEZKRĘGOWCE NIE WYMIENIONE W 
SDF KTÓRE STWIERDZONO W 2013 r. 

• poczwarówka zwężona Vertigo angustior 

• zalotka większa Leucorrhinia pectoralis 

 



POCZWARÓWKA ZWĘŻONA Vertigo angustior 

ZAGROŻENIA: 

A03.01 – intensywne koszenie – zmiany szaty roślinnej; 

H01.04 – zanieczyszczenia wód z przelewów burzowych lub ściekami 

komunalnymi – użyźnianie prowadzące do zmian siedliskowych; 

H05.01 – odpady i odpadki stałe – jak wyżej; 

M01.02 – susze, brak opadów. 
 

Ślimak o lewoskrętnej muszli nie przekraczającej 1,9 mm długości, 

charakterystycznie zwężonej przy ujściu. Zasiedla podmokłe łąki, turzycowiska. 

Jest gatunkiem wapniolubnym i obecnośc uzależniona jest od warunków 

glebowych. Uznawana jest na terenie Polski za relikt borealny. Znaleziona na 

terenie ŚPN w 2013 r. na trzech stanowiskach, nieliczna na łąkach nad Czarna 

Wodą i liczna populacja nad Pokrzywianką u podnóża Chełmowej Góry . 



Występowanie poczwarówki zwężonej w ŚPN 



ZALOTKA WIĘKSZA 

Leucorrhinia pectoralis 

ZAGROŻENIA: 

H01.04 – zanieczyszczenia wód z przelewów burzowych lub ściekami 

komunalnymi; 

M01.02 – susze, brak opadów. 
 

Fot. M.Gwardjan 

Gatunek związany z torfowiskami niskimi,             

w ostatnich latach w ekspansji, często 

pojawia się w siedliskach zastępczych. Nie 

wykazany dotychczas z ŚPN. W 2013 r. 

stwierdzony nad stawem na polanie Bielnik. 

Popul;acja prawdopodobnie nietrwała nie 

wymaga specjalnych zabiegów ochronnych. 



KRĘGOWCE WYMIENIONE W SDF 

1. mopek Barbastella barbastellus 
2. nocek łydkowłosy Myotis dasycneme 
3. nocek Bechsteina Myotis bechsteini 
4. nocek duży Myotis myotis 
5. bóbr Castor fiber 
6. wydra Lutra lutra 
7. traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
8. kumak nizinny Bombina bombina 
9. minóg strumieniowy Lampetra planeri 
10. różanka Rhodeus sericeus amarus 
11. koza pospolita Cobitis taenia 

 



KRĘGOUSTE I RYBY 

WYSTĘPOWANIE W ŚPN WĄTPLIWE - WYMAGA POTWIERDZENIA 

minóg strumieniowy Lampetra planeri 
Gatunek reofilny, larwy przybywają zagrzebane w osadach dennych żywiąc się 
odfiltrowanym z wody pokarmem. Dorosłe osobniki nie pobierają pokarmu, tarło od 
końca kwietnia do połowy maja w zacienionych bystrzach o żwirowym dnie.  

różanka Rhodeus sericeus amarus 
Gatunek spotykany w łąkowych odcinkach cieków o obfitej roślinności zanurzonej. 

Rozród związany z obecnością ławic małży z rodziny skójkowatych – ostrakofilia. Zniknęła 
z większości cieków w regionie świętokrzyskim, z których kiedyś ją wykazywano. 

koza pospolita Cobitis taenia 
Gatunek związany z rzekami o piaszczystym dnie, starorzeczami, jeziorami o niskiej trofii 
wody. Dzień spędza zagrzebana w osadach dennych aktywna w nocy. 



TRASZKA GRZEBIENIASTA 
Triturus cristatus 

Fot. B.Sępioł 

ZAGROŻENIA: 

D01.02 – drogi – zabijanie przez pojazdy; 

H01.04 – zanieczyszczenia wód z przelewów burzowych lub ściekami 

komunalnymi; 

M01.02 – susze, brak opadów; 
 

Największa z krajowych traszek dorasta 

do 15 cm. Zasiedla bezrybne zbiorniki z 

obfitą roślinnością zanurzoną. Podawana 

przez Kowalewskiego (1985) z wielu 

miejsc w ŚPN. Potwierdzona w 2013 r. w 

stawie na polanie Bielnik. 





Kumak nizinny  
Bombina bombina 

Fot. M.Gwardjan 

ZAGROŻENIA: 

D01.02 – drogi – zabijanie przez pojazdy; 

H01.04 – zanieczyszczenia wód z przelewów burzowych lub ściekami 

komunalnymi; 

M01.02 – susze, brak opadów; 
 

Niewielki płaz związany z różnej wielkości, 

zbiornikami wody. Rzadko pojawia się na 

lądzie. Stwierdzony przez Kowalewskiego 

(1985) w otulinie ŚPN – m.in. stawy w 

okolicy Św. Katarzyny, Bodzentyna i Nw. 

Słupi. Wystepowanie w ŚPN wętpliwe. 



MOPEK Barbastella barbastellus 

Średniej wielkości nietoperz (rozp. skrzydeł do 38 cm). 

Gatunek leśny spotykany w różnych typach lasów. 

Kolonie rozrodcze tworzy w wąskich kryjówkach w 

pęknięciach drzew i pod odstająca korą. Rzadko 

wykorzystuje dziuple, czasem spotykany w szczelinach 

konstrukcyjnych budynków, zwykle w sąsiedztwie lasu. 

Jest wyspecjalizowany pokarmowo – poluje na drobne 

motyle, które poławia w locie. Hibernuje w różnych 

podziemiach toleruje temperatury w okolicy 0ºC. W ŚPN 

potwierdzono detektorowo aktywność łowiecką, 

pojedyncze hibernujące osobniki stwierdzano w 

sztolniach na Bukowej Górze. 

Fot. B.Sępioł 

ZAGROŻENIA: 

A07 – stosowanie biocydów - insektycydy; 

B01 – zalesianie terenów otwartych  w lesie – zmniejszenie żerowisk:  

B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – brak kryjówek;  

D01.02 – drogi – zabijanie przez pojazdy; 

G01.04.02 – speleologia – zakłócanie hibernacji.  



NOCEK DUŻY Myotis myotis 

Fot. M.Gwardjan 

Największy krajowy nietoperz, rozp. skrzydeł 

przekracza 40 cm. Kolonie rozrodcze tworzy na 

dużych nieuczęszczanych strychach. Poluje                  

w lasach głównie na chrząszcze które zbiera               

z powierzchni gruntu. Hibernuje w jaskiniach                  

i sztolniach w temp. 7-12ºC. W ŚPN 

potwierdzono detektorowo aktywność łowiecką, 

hibernują regularnie ale nielicznie w sztolni na 

Bukowej Górze (maks. 7 os.). Kolonie 

rozrodcze stwierdzano w kościołach w Dębnie    

i Krajnie. 

ZAGROŻENIA: 

A07 – stosowanie biocydów - insektycydy; 

D01.02 – drogi – zabijanie przez pojazdy; 

E06.02 – remonty budynków – strychów – niepokojenie kolonii 

rozrodczych, likwidacja kryjówek – uszczelnianie budynków; 

G01.04.02 – speleologia – zakłócanie hibernacji.  



Średniej wielkości nietoperz (rozpiętość skrzydeł do 28 cm)  

Jest to gatunek leśny, preferuje stare drzewostany liściaste. 

Kolonie rozrodcze tworzy w dziuplach oraz skrzynkach lęgowych. 

Zimują w jaskiniach i sztolniach w temp 4-10ºC. Polują w strefie 

ekotonowej – skraje lasów, drogi leśne, przecinki, ofiary zbiera z 

liści, gruntu oraz łowi w locie. W ŚPN detektorowo potwierdzono 

aktywność łowiecką. Pojedyncze hibernujące osobniki stwierdzano 

w sztolniach na Bukowej Górze. 

NOCEK BECHSTEINA Myotis Bechsteinii 

Fot. M.Gwardjan 

ZAGROŻENIA: 

A07 – stosowanie biocydów - insektycydy; 

B01 – zalesianie terenów otwartych w lesie – zmniejszenie żerowisk:  

B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – brak kryjówek;  

D01.02 – drogi – zabijanie przez pojazdy; 

G01.04.02 – speleologia – zakłócanie hibernacji.  



WYDRA Lutra lutra 

ZAGROŻENIA: 

D01.02 – drogi – zabijanie przez pojazdy; 

F03.02.03 – chwytanie, trucie, kłusownictwo; 

H01.04 – zanieczyszczenia wód z przelewów burzowych lub ściekami 

komunalnymi; 

J02.05.04 – sztuczne zbiorniki wodne – ograniczenie migracji przez 

urządzenia hydrotechniczne; 

M01.02 – susze, brak opadów; 
 

 

 

 

Ssak ziemnowodny z rodziny łasicowatych o masie ciała do . Zamieszkuje  

brzegi rzek, strumieni, stawów i jezior. Żywi się głównie rybami, w mniejszym 

stopniu bezkręgowcami wodnymi – skorupiaki, mięczaki, rzadko ptakami, 

drobnymi ssakami. Buduje nory zwykle z wejściem poniżej lustra wody. Na 

terenie ŚPN stwierdzano ślady obecności wydry, jednak z uwagi na zasobność 

wód w potencjalne ofiary stałe przebywanie nie jest pewne. 



BÓBR Castor fiber 
Największy gryzoń Euroazji, o masie ciała 

przekraczającej 20 kg. Żyje w grupach 

rodzinnych. Posiada zdolność znacznych 

przekształceń siedliska w celu przystosowania do 

własnych potrzeb – tamowanie wód płynących, 

lokalne podtopienia i zmiana struktury 

drzewostanu. Zmiany na ciekach w ŚPN stanowią 

zagrożenie dla gatunków reofilnych. Po 

reintrodukcji od II połowy lat 90-tych trwa 

ekspansja gatunku w regionie. Wobec braku 

dużych drapieżników nie ma naturalnych wrogów. 

ZAGROŻENIA: 

D01.02 – drogi – zabijanie przez pojazdy; 

F03.02.03 – chwytanie, trucie, kłusownictwo; 

H01.04 – zanieczyszczenia wód z przelewów burzowych lub ściekami 

komunalnymi; 

J02.05.04 – sztuczne zbiorniki wodne – ograniczenie migracji przez 

urządzenia hydrotechniczne; 

M01.02 – susze, brak opadów. 
 

 

 

 

Fot. B.Sępioł 



DZIĘKUJĘ 

Fot. M.Gwardjan 

Mariusz Gwardjan 

Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody  


