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Polska Czerwona Księga Zwierząt - Kręgowce to pierwszy tom Polskiej Czerwonej Księgi 

Zwierząt. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt kręgowych występujących w Polsce z 

dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia. Określa także stopień zagrożenia 

poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane i proponowane 

sposoby ochrony. 

Księga powstała w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w 

Pracowni Ochrony Gatunkowej, pod redakcją Zbigniewa Głowacińskiego, ale przy jej 

tworzeniu współpracowało kilkudziesięciu naukowców z całego kraju. Została wydana w 

2001 roku przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie. 

 

Wykaz uwzględnionych gatunków: 

 

EX - gatunki wymarłe (2 gatunki) 

tarpan (Equus gmelini) 

tur (Bos primigenius) 

 

EXP - gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce (14 

gatunków) 

drop 

jaszczurka zielona 

jesiotr zachodni 

karliczka 

kobczyk 

krzyżodziób sosnowy 

norka europejska 

nur czarnoszyi 

pardwa mszarna 

pustułeczka 

sęp płowy 

siewka złota 

strepet 

suseł moręgowany 

 

CR - gatunki skrajnie zagrożone (24 gatunki) 

bekasik 

dzierzba czarnoczelna 

dzierzba rudogłowa 

gadożer 

głowacica 

głuszec 

iglicznia 

kozica 



kraska 

kulon 

łęczak 

łosoś 

mornel 

morświn 

nagórnik zwyczajny 

orlik grubodzioby 

orzełek włochaty 

pomurnik 

rybitwa czubata 

rybitwa popielata 

sokół wędrowny 

świstun 

wąż Eskulapa 

żołędnica 

 

EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone (24 gatunki) 

bojownik batalion 

biegus zmienny 

brodziec pławny 

cietrzew 

koza złotawa 

minóg morski 

nocek łydkowłosy 

nocek orzęsiony 

orzeł przedni 

parposz 

podgorzałka 

podkowiec mały 

rożeniec 

smużka stepowa 

suseł perełkowany 

strzebla błotna 

szlachar (tracz długodzioby) 

świstak 

troć jeziorowa 

zając bielak 

żółw błotny 

żbik 



żubr 

 

VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie (15 gatunków) 

bączek 

błotniak zbożowy 

borowiaczek 

dennik 

dubelt 

dzięcioł trójpalczasty 

gniewosz plamisty 

kulik wielki 

minóg rzeczny 

ostrygojad zwyczajny 

piekielnica 

rybołów 

sieweczka obrożna 

sowa błotna 

wodniczka 

 

NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia (30 gatunków) 

ciosa 

dzięcioł białogrzbiety 

głowacz pręgopłetwy 

kania czarna 

kania ruda (rdzawa) 

kiełb białopłetwy 

kiełb Kesslera 

koszatka 

minóg strumieniowy 

minóg ukraiński 

mroczek pozłocisty 

niedźwiedź brunatny 

nocek Bechsteina 

piskorz 

płochacz halny 

podróżniczek 

popielica 

puchacz 

różanka 

rybitwa białoczelna 



rybitwa białoskrzydła 

ryjówka średnia 

ryś 

sapa 

tchórz stepowy 

traszka grzebieniasta 

wilk 

zielonka 

żaba zwinka 

żołna 

 

LC - gatunki na razie nie zagrożone wymarciem, z różnych powodów 

wpisane do Czerwonej Księgi (23 gatunki) 

bąk 

bielik 

czapla purpurowa 

czeczotka 

darniówka tatrzańska 

hełmiatka 

mewa mała 

mroczek posrebrzany 

morświn 

nornik śnieżny (polnik śnieżny) 

ohar 

orlik krzykliwy 

podkowiec duży 

puszczyk mszarny 

puszczyk uralski 

rybitwa białowąsa 

rzęsorek mniejszy 

sóweczka 

ślepowron 

traszka karpacka 

wąsatka 

włochatka 
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