Załączniki nr 4a Spis gatunków występujących pospolicie i objętych ochroną na terenie Gminy
Miasto Złotów
Tab. 10 Wykaz gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną ścisłą, rosnących na terenie Złotowa
Paprotniki

Dwuliścienne

Jednoliścienne

Widłakowate

Jaskrowate

Motylkowate

1)Widłak goździsty (Lycopodium
clavatum)

2)Pełnik europejski (Trollius europeaus)

5)Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus
nivalis)

2)Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis)

Liliowate

4)Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)

6)Cebulica dwulistna ( Scilla bifolia)
Storczykowate
7)Storczyk szerokolistny (Orchis latifolia)

Tab. 11 Wykaz gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną częściową, rosnących na terenie Złotowa
Mszaki

Dwuliścienne

Jednoliścienne

Gajnikowate

Araliowate

Liliowate

1)Gajnik lśniący (Hylocomium splendens)

3)Bluszcz pospolity (Hedera helix)

10)Konwalia majowa (Convallaria majalis)

Płonnikowate

Grzybieniowate
4)Grążel żółty (Nuphar lutea)

2)Płonnik pospolity (Polytrichum
commune)

5)Grzybienie białe ( Nymphaea alba)
Marzanowate
6)Przytulia wonna (Galium odoratum)
Pierwiosnkowate
7)Pierwiosnka lekarska (Primula veris)
Toinowate
8)Barwinek pospolity (Vinca minor)
Złożone
9)Kocanki piaskowe ( Helichrysum
arenarium)

Tab. 12 Gatunki dziko występujących grzybów objętych ochroną ścisłą i częściową, które rosną na terenie
Złotowa
Ochrona ścisła

Ochrona częściowa

Grzyby

Porosty

Czarkowate

Chrobotkowate

1)Czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea)

3)Chrobotek leśny (Cladonia arbuscula)

Szmaciakowate

4)Chrobotek reniferowy (Cladonia rangiferina)

2)Szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa)

Tab. 13 Lista gatunków drzew i krzewów występujących na terenie Złotowa
Drzewa i krzewy iglaste

11.Dąb czerwony (Quercus rubra)

45.Morwa czarna (Morus nigra)

1.Cis pospolity (Taxus baccata)

12. Dąb szypulkowy (Quercus robur)

46.Olsza czarna (Alnus glutinosa)

2.Choinka kanadyjska (Tsuga canadensis)

13.Dereń świdwa (Cornus sanguinea)

47.Olsza szara (Alnus incana)

3.Cyprysik-różne odmiany
(Chamaecyparis)

14.Forsycja (Fosythia)

48.Topola osika (Populus tremula)

Załączniki nr 4a Spis gatunków występujących pospolicie i objętych ochroną na terenie Gminy
Miasto Złotów
4.Daglezja zielona (Pseudotsuga
menziesii)

15.Głóg dwuszyjkowy (Crataegus
leavigata)

49.Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus
opulifolius)

5.Jałowiec pospolity (Juniperus communis)

16.Grab zwyczajny (Carpinus betulus)

50.Pięciornik krzewisaty-różne odmiany
(Potentilla fruticosa)

6.Jalowiec-odmiany ozdobne (Juniperus)

17.Grochodrzew (Robinia pesudoacacia)

51.Platan klonolistny (Platanus acerifolia)

7.Jodła jednobarwna (Abies concolor)

18.Grusza dzika (Pyrus pyraster)

52.Porzeczka złota (Ribes aureum)

8.Jodła pospolita (Abies alba)

19.Irga-różne odmiany (Cotoneaster)

53.Porzeczka krwista (Ribes sanguineum)

9.Modrzew europejski (Larix decidua)

20.Jarząb mączny (Sorbus aria)

54.Rokitnik pospolity (Hippophae
rhamnoides)

10.Sosna Banksa (Pinus banksa)

21.Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)

55.Róża dzika (Rosa canina)

11.Kosodrzewina (Pinus mugho)

22.Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)

56.Róża pomarszczona (Rosa rugosa)

12.Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)

23.Jaśminowiec (Philadelphus)

57.Różanecznik-różne odmiany
(Rhododendron)

13.Sosna wejmutka (Pinus strobus)

24.Jesion wąskolistny (Fraxinus
angustifolia)

58.Śnieguliczka biała (Symphoricarpos
albos)

14.Świerk pospolity (Picea abies)

25.Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

59.Śnieguliczka koralowa (Symphoricarpos
orbiculatus)

15.Świerk kłujący/srebrny (Picea pungens)

26.Jeżyna (Rubus)

60.Tamaryszek drobnokwiatowy (Tamarix
paroifolia)

16. Żywotnik-odmiany ozdobne (Thuja)

27.Kalina koralowa (Viburnum opulus)

61.Tawuła drobna-różne odmiany (Spirea x
bumalda)

28.Karagana syberyjska (Caragana
arborescens)

62.Tawuła Menziesa (Spirea menziesii)

Pnącza

29.Kasztanowiec biały (Aesculus
hippocastanum)

63.Tawuła Van Houttea (Spirea vanhouetti)

1.Bluszcz pospolity (Hedera helix)

30.Kasztan jadalny (Castanea sativa)

64.Twuła wczesna (Spirea arguta)

2.Winobluszcz pięciolistkowy
(Parthenocissus
quinquefolia)

31.Klon jawor (Acer pseudoplatanus)

65.Topola-różne odmiany (Populus)

32.Klon jesionolistny (Acer negundo)

66.Trzmielina pospolita (Euonymus
europaeus)

Drzewa i krzewinki liściaste

33.Klon polny (Acer campestre)

67.Wajgela cudowna (Weigela florida)

1.Barwinek pospolity (Vinca minor)

34.Klon srebrzysty (Acer saccharinum)

68.Wiąz pospolity (Ulmus minor)

2.Berberys-rózne odmiany ( Berberis)

35.Klon zwyczajny (Acer platanoides)

69.Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)

3.Bez czarny (Sambucus nigra)

36.Leszczyna pospolita (Corylus avellana)

70.Wierzba biała (Salix alba)

4.Bez koralowy (Sambucus racemosa)

37.Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)

71.Wierzba iwa (Salix caprea)

5.Brzoza brodawkowata (Betula pendula)

38.Lilak pospolity (Syringa vulgaris)

72.Wierzba uszata (Salix aurita)

6.Buk zwyczajny (Fagus silvatica)

39.Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

73.Wierzba wiciowa (Salix viminalis)

7.Buk zwyczajny odm. Purpurowa (Fagus
silvatica purpurea)

40.Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)

74.Złotokap pospolity (Laburnum
anagyroides)

8.Bukszpan (Buxus)

41.Magnolia (Magnolia)

75.Żarnowiec miotlasty (Cytisus croparius)

9.Czeremcha amerykańska (Prunus padus) 42.Mahonia (Mahonia)
10.Dąb bezszypułkowy (Quercus petrea)

76.Żylistek szorstki (Deutzia scabra)

43.Malina właściwa (Rubus idaeus)
44.Morwa biała (Morus alba)

Tab. 14 Wykaz gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną ścisłą, które żyją na terenie Złotowa
Owady

Ptaki

Wróblowe

Ważki

Perkozy

37)Dzierzba gąsiorek (Lanius collurio)

1)Gardzigłówka żółtonoga (Gomphus

15)Perkoz dwuczuby (Podiceps

38)Trzcinniczek (Acrocephalus
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flavipes)

cristatus)

scirpaceus )

Chrząszcze

Brodzące

39)Pokrzewka ogrodowa (Sylvia borin)

2)Jelonek rogacz (Lucanus cervus)

16)Bączek (Ixobrychus minutus)

40)Cierniówka (Sylvia communis)

Pająki

17)Bąk (Botaurus stellaris)

41)Mysikrólik (Regulus regulus)

3)Tygrzyk paskowany (Argiope
bruennichi)

18)Bocian biały (Ciconia ciconia )

42)Skowronek (Alauda arvensis)

4)Poskocz krasny (Eresus
cinnaberinus)

Blaszkodziobe

43)Jemiołuszka (Bombycilla garrulus)

19)Gągoł (Bucephala clangula)

44)Strzyżyk (Tryglodytes troglodytes)

Małże

20)Łabędź niemy (Cygnus olor)

45)Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)

Blaszkoskrzelne własciwe

21)Świstun (Anas penelope)

46)Pleszka (Pheonicurus pheonicurus)

5)Szczeżuja wielka (Anodonta
cygnea)

Jastrzębiowate

47)Rudzik (Erithacus rubecula)

22)Błotniak stawowy (Circus
aeruginosus)

48)Słowik szary (Luscina luscina)

Płazy

23)Myszołów włochaty (Buteo
lagopus)

49)Kwiczoł (Turdus pilaris)

Ogoniaste

Sokołowe

50)Kos (Turdus merula)

6)Traszka zwyczajna (Triturus
vulgaris)

24)Pustułka (Falco tinnunculus)

51)Drozd śpiewak (Turdus philomelos)

Bezogonowe

Żurawiowe

52)Sikora uboga (Parus palustris)

7)Ropucha szara (Bufo bufo)

25)Żuraw (Grus grus)

53)Modraszka (Parus caeruleus)

8)Rzekotka drzewna (Hyla arborea)

26)Kokoszka wodna (Gallinula
chloropus)

54)Bogatka (Parus major)

9)Żaba trawna (Rana temporaria)

Siewkowe

55)Kowalik (Sitta europaea)

10)Żaba wodna (Rana esculenta)

27)Sieweczka rzeczna (Charadrius
dubius)

56)Remiz (Rentiz pendulinus)

11)Żaba jeziorkowa (Rana lessonea)

28)Śmieszka (Larus ridibundus)

57)Sójka (Garrulus glandarius)

12)Żaba moczarowa (Rana arvalis)

Gołębiowe

58)Kawka (Corvus monedula)

29)Sierpówka (Streptopelia
decaocto)

59)Wrona (Corvus corone)

Gady

Kukułkowe

60)Wróbel (Passer domesticus)

Łuskoskóre

30)Kukułka (Cuculus canorus)

61)Mazurek (Passer montanus)

13)Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) Lelkowe

62)Zięba (Fringilla coelebs)

14)Padalec zwyczajny (Anguis
fragilis)

31)Lelek (Caprimulgus europaeus)

63)Gil (Purrhula pyrrhula)

Krótkonogie

64)Grubodziób (Coccothraustes
coccothraustes)

32)Jerzyk (Apus apus)

65)Szczygieł (Carduelis carduelis)

Kraskowe

66) Potrzos (Emberiza schoeniclus)

33)Dudek (Upupa epops)

Ssaki

Dzięciołowe

Owadożerne

34)Dzięcioł czarny (Dryocopus
martius)

67)Jeż wschodnioeuropejski (Erinaceus
concolor)

35)Dzięcioł zielony (Picus viridis)

Nietoperze – wymagają rozpoznania

36)Dzięcioł duży (Dendrocopus
major)

Gryzonie
68)Wiewiórka (Sciurus vulgaris)
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Tab. 15 Wykaz gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochrona częściową, które żyją na terenie
Złotowa
Owady

Brodzące 1

Ssaki

Błonkoskrzydłe

4)Czapla siwa (Ardea cinerea)

Owadożerne

1)Mrówka rudnica (Formica rufa)

Wróblowe

8)Kret (Talpa europaea) 2

Ślimaki

5)Gawron (Corvus frugilegus)

Gryzonie

Trzonkooczne

6)Kruk (Corvus corax)

9)Bóbr europejski (Castor fiber)

2)Ślimak winniczek (Helix pomatia)

7)Sroka (Pica pica)

10)Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus)

Ptaki

11)Wydra (Lutra lutra) 2

Siewkowe
3)Mewa srebrzysta (Larus argentatus)
..

1

z wyjątkiem występujących na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane

2

z wyjątkiem występującego na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych)

