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Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej Kręgowce jest pismem o charakterze
informacyjnym. Powstał on na początku 1995 roku w celu możliwie szybkiego prezentowania
informacji o aktualnie realizowanych przedsięwzięciach dotyczących fauny kręgowców Polski
Środkowej.
Adresujemy go do wszystkich zainteresowanych poznawaniem i ochroną zwierząt kręgowych
tego obszaru.
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Lista gatunków, o których zbierane są informacje w kartotece regionalnej
1. Jeśli przy nazwie nie ma komentarza, to interesują nas wszystkie stwierdzenia.
2. Komentarz [lęg. + zim.] oznacza, że zbieramy jedynie informacje o stanowiskach lęgowych oraz
o przypadkach zimowania.
3. Komentarz [lęg.], oznacza że interesują nas tylko o stwierdzeniu stanowiska lęgowego.
4. Wszystkie obserwacje wymagające weryfikacji przez Komisję Faunistyczną prosimy nadsyłać
wraz z numerem orzeczenia KR
nury /wszystkie gatunki/
krogulec [lęg.]
mewa srebrzysta/białogłowa
zausznik [lęg.+zim.]
orlik
mewa siodłata
perkoz rogaty
orzeł przedni
rybitwa wielkodzioba
perkoz rdzawoszyi [lęg.+zim.]
kobczyk
rybitwa czubata
perkoz dwuczuby [lęg.+zim.]
drzemlik
rybitwa zwyczajna [lęg.]
kormoran [lęg.+zim.]
sokół wędrowny
rybitwa białoczelna [lęg.]
bąk [lęg.+zim.]
jarząbek
rybitwa czarna [lęg.]
bączek [lęg.]
cietrzew
rybitwa białoskrzydła
ślepowron
przepiórka [lęg.]
rybitwa białowąsa
czapla biała
kropiatka [lęg.]
siniak
czapla siwa [lęg.]
zielonka [lęg.]
płomykówka [lęg.]
czapla purpurowa
derkacz [lęg.]
puchacz
bocian czarny [lęg.]
żuraw [lęg.]
pójdźka [lęg.]
bernikle/wszystkie gatunki/
ostrygojad
sowa błotna
gęgawa [lęg.+zim.]
szablodziób
żołna
gęś białoczelna
kulon
kraska
łabędź krzykliwy
sieweczka obróżna [lęg.]
dzięcioł zielonosiwy
łabędź mały
siewka złota
dzięcioł średni [lęg.]
ohar
siewnica
dzięcioł białogrzbiety
cyraneczka [lęg.]
biegusy/wszystkie poza
świergotek rdzawogardlisty
krakwa [lęg.+zim.]
b.zmiennym/
siwerniak
świstun [lęg.+zim.]
batalion [lęg.]
pliszka żółta(inne niż M.f.flava)
rożeniec [lęg.+zim.]
bekasik
pliszka górska
cyranka [lęg.+zim.]
kszyk [lęg.]
pluszcz
płaskonos [lęg.+zim.]
dubelt
płochacz halny
hełmiatka
słonka [lęg.]
podróżniczek [lęg.]
podgorzałka
rycyk [lęg.]
kląskawka
kaczki morskie
szlamnik rdzawy
drozd obrożny
gągoł [lęg.]
kulik mniejszy
droździk [lęg.]
bielaczek
kulik większy [lęg.+zim.]
wodniczka [lęg.]
szlachar
krwawodziób [lęg.]
zniczek [lęg.]
nurogęś [lęg.]
brodziec pławny
muchołówka mała [lęg.]
trzmielojad [lęg.]
brodziec samotny [lęg.+zim.]
muchołówka białoszyja
kania czarna
kamusznik
wąsatka
kania ruda
płatkonóg szydłodzioby
orzechówka
bielik
wydrzyki, wszystkie gatunki
rzepołuch
gadożer
mewa mała
krzyżodziób świerkowy [lęg.]
błotniak stawowy [lęg.]
mewa śmieszka [lęg.]
śnieguła
błotniak łąkowy [lęg.]
mewa pospolita [lęg.]
mewa żółtonoga
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