
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/384/14 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 29 maja 2014r. 
 
Gatunki charakterystyczne zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wełtyń” 

Flora 
Na terenie parku stwierdzono występowanie ponad 254 gatunków roślin naczyniowych, w tym: 

I. 2 gatunki objęte ścisłą ochroną gatunkową: 
1. Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg), 
2. Hepatica nobilis (przylaszczka pospolita),  

II. 4 gatunków objętych częściową ochroną gatunkową: 
1. Convallaria majalis (konwalia majowa), 
2. Frangula alnus (kruszyna pospolita), 
3. Helichrysum arenarium (kocanki piaskowe), 
4. Hedera helix (bluszcz pospolity),  

 
Dendroflora obszaru liczy sobie ponad 150 taksonów roślin drzewiastych. W składzie gatunkowym 
drzewostanów dominują: 

• Sosna zwyczajna (Pinus Silvestris), 
• brzoza omszona (Betula pubescens), 
• klon pospolity (Acer platanoides),  
• lipa drobnolistna (Tilia cordata). 

 
Fauna 

 
Mięczaki: 

1. winniczek (Helix pomatia),  
2. ślimak zaroślowy (Arianta arbustorum),  

Płazy:  
 
Stwierdzono 2 gatunki płazów objętych ścisłą ochroną gatunkową: 

1. Bufo bufo (ropucha szara), 
2. Rana temporaria (żaba trawna), 

Gady: 
Stwierdzono 3 gatunki, wszystkie objęte są ścisłą ochroną gatunkową: 

1. Lacerta agilis (jaszczurka zwinka), 
2. Anguis fragilis (padalec), 
3. Natrix natrix (zaskroniec). 

Ptaki: 
Spośród 32 gatunków ptaków występujących na Cytadeli, (na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt- Dz.U.2011.237.1419), 31 gatunków 
jest pod ścisłą ochroną gatunkową: 

1. Streptopelia decaocto (sierpówka), 
2. Picus viridis (dzięcioł zielony), 
3. Dryocopus martius (dzięcioł czarny), 
4. Dendrocopos minor (dzięciołek), 
5. Garrulus glandarius (sójka),  
6. Corvus monedula (kawka), 
7. Turdus philomelos (drozd śpiewak), 



8. Motacilla alba (pliszka siwa), 
9. Troglodytes Troglodytes (strzyżyk), 
10. Erithacus rubecula (rudzik), 
11. Phoenicurus ochruros (kopciuszek), 
12. Turdus pilaris (kwiczoł), 
13. Turdus merula (kos), 
14. Hippolais icterina (zaganiacz), 
15. Sylvia communis (cierniówka), 
16. Phylloscopus collybita (pierwiosnek), 
17. Parus major (bogatka), 
18. Parus caeruleus (modraszka), 
19. Aegithalos caudatus (raniuszek), 
20. Sitta europea (kowalik), 
21. Certhia brachydactyla (pełzacz ogrodowy), 
22. Sturnus vulgaris (szpak), 
23. Passer montanus (mazurek), 
24. Fringilla coelebs (zięba), 
25. Carduelis chloris (dzwoniec), 
26. Carduelis carduelis (szczygieł), 
27. Luscinia luscinia (słowik szary), 
28. Poecile palustris (sikora uboga, szarytka), 
29. Corvus corax (kruk zwyczajny) 

 
2 gatunki objęte częściową ochroną gatunkową: 

1. Pica pica (sroka), 
2. Corvus corone (wrona siwa). 

 
Pozostałe: 

1. grzywacz (Columba palumbus), 
Ssaki: 
Stwierdzono występowanie 11 gatunków ssaków, z czego objęte ścisłą ochroną gatunkową to: 

 
1. Mustela nivalis (łasica), 
2. Sciurus vulgaris (wiewiórka pospolita), 
3. Sorex araneus (ryjówka aksamitna), 
4. Myotis myotis (nocek duży), 
5. Myotis daubentonii (nocek rudy), 
6. Nyctalus noctula (borowiec wielki), 

 
Pozostałe ssaki to: 

1. mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus)- ochrona częściowa, 
2. kret (Talpa europaea)- ochrona częściowa 
3. lis (Vulpes vulpes),  
4. królik (Oryctolagus cuniculus) 
5. borsuk (Meles meles), 
6. sarna (Capreolus capreolus),  
7. tchórz (Mustela putorius), 
8. dzik ((Sus scrofa)) 
9. jeż europejski (Erinaceus europaeus). 


