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Długość ciała ok. 55 cm, rozpiętość skrzydeł 115-130 cm. Typowo
ubarwione trzmielojady mają dość jednolicie brązowy wierzch
ciała z popielatym kapturem na głowie, lepiej widocznym u
samców. Spód ciała jest zdecydowanie bardziej zmienny.
Najciemniejsze są pokrywy pod skrzydłowe. U bardzo jasnych
osobników mogą być jednak niemalże białe z rozległą ciemną
plamą w nadgarstku. U najciemniejszych są jednolicie brązowe.
Podobna zmienność dotyczy również tułowia. Charakterystyczną
cechą trzmielojada jest prążkowanie lotek i sterówek tworzące
wyraźnie wyodrębnione 2 lub 3 paski na skrzydłach i ogonie.

W Polsce nieliczny ptak lęgowy. Większość obserwacji
dotyczy jedynie jego charakterystycznego głosu, ponieważ
jest to ptak bardzo płochliwy o skrytym trybie życia. Wierzch
ciała rdzawo brązowy z ciemnymi, podłużnymi plamami. Boki
głowy, szyja bez karku i pierś popielato niebieskie, z
delikatnym brązowawym nalotem. Boki w płowo-rdzawe
poprzeczne prążki. Głos to donośny, dwusylabowy terkot,
przypominający „der der” (stąd polska nazwa) lub „kreks
kreks” (stąd nazwa łacińska).

Przedstawiciel rodziny sów. Długość ok. 50-60 cm, rozpiętość
skrzydeł do 135 cm. Puszczyk jest aktywny zarówno w dzień jak i
w nocy. Poluje zwykle z zasadzki, pożywieniem puszczyków są
leśne gryzonie (głównie norniki, karczowniki i ryjówki), a także
drobne oraz średnie ptaki. Zdarza się, że poluje na inne, mniejsze
sowy: puszczyki i uszatki. W latach, kiedy liczebność gryzoni jest
mniejsza, łowi również płazy, a nawet większe chrząszcze.

To gatunek z rodziny jastrzębiowatych. Żywi się drobnymi
kręgowcami (głównie płazami i gadami). Zajmuje zwarte, stare i
rozległe lasy w pobliżu pól uprawnych, łąk i pastwisk na
obszarach obfitujących w tereny podmokłe i jeziora. W Polsce
gatunek ten był dawniej pospolity i liczny, obecnie bardzo
nielicznie lęgowy (populację szacuje się na 1700-1900 par). Jest
ptakiem chronionym, pod ochroną są także jego stanowiska.

Nazywany jest królem ptaków. Osiąga wymiary
75-88 cm i 190-230 cm rozpiętości skrzydeł przy
wadze wahającej się od 3-6 kg. Żyje samotnie lub
w parach buduje gniazdo na półce skalnej lub
dużym drzewie. Orzeł przedni żywi się głównie
małymi ssakami. Nie gardzi też padliną większych
ssaków (np. jeleni). Do innych zdobyczy należą
małe lisy, norki, gronostaje, małe ptaki, węże i
jaszczurki. Ten ogromny ptak może latać z
prędkością 150 km na godzinę.

Chrząszcz z rodziny kózkowatych. Długość jego ciała
dochodzi do 40 mm, a czułki są 1,5 do dwóch razy dłuższe
u samców, niewiele dłuższe od ciała u samic. Owad jest
czarny, pokryty niebieskoszarymi włoskami. Pokrywy są
błękitne, a na nich widnieje sześć plam, które w
zależności od osobnika mogą być w różnych kształtach.
Zwykle środkowe połączone, tworzą przepaskę. Larwy
tego chrząszcza rozwijają się w bukach. W Polsce
występuje głównie w górach – najliczniej w Bieszczadach,
Beskidzie Niskim, Pieninach, Górach Świętokrzyskich i na
Roztoczu.

Gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych, największy z występujących w Polsce
przedstawicieli tej rodziny. W Polsce pokrywa się z zasięgiem dębu szypułkowego –
występuje tylko na dębach szypułkowych i bezszypułkowych. Preferuje dobrze
nasłonecznione, ponad 100-letnie drzewa, rosnące pojedynczo lub w niewielkich
skupiskach. Lubi też stare, dobrze prześwietlone dąbrowy. Spotkać go można tylko na
żywych drzewach. Dorosły osobnik mierzy do 56 mm długości ciała. Czułki samicy są
długości jej ciała, samca – o połowę dłuższe. Samica składa jaja w spękania kory. Larwy
żerują początkowo w korze, gdzie spędzają pierwszą zimę, następnie w łyku i
twardzieli. Drzewo zaatakowane przez tego owada jest bardziej podatne na choroby
na skutek fizycznego uszkodzenia drewna. Kozioróg dębosz w Polsce i krajach
sąsiednich objęty jest ochroną gatunkową.

Jelonek rogacz jest największym w Polsce chrząszczem. Samiec tego gatunku może
osiągnąć długość ciała nawet 8 cm. Jest on „uzbrojony” w wielkie żuwaczki, które
kształtem przypominają poroże jelenia, żuwaczki samicy natomiast są znacznie
mniejsze. Samce używają tego „poroża” do walk o samicę w okresie rójki. Jelonki
zamieszkują stare lasy dębowe. Dorosłe owady żywią się sokami drzew, spijanymi ze
zranień pni i gałęzi. Larwy zaś rozwijają się aż 5 lat w spróchniałym drewnie pniaków
dębowych. Jelonek, tak w Polsce, jak i w Europie, jest gatunkiem rzadkim i podlega
ochronie. Jego wyginięciu możemy zapobiec, chroniąc dąbrowy. Dodatkowym
zagrożeniem dla tego gatunku jest kolekcjonerstwo i handel owadami.

Gatunek motyla z rodziny niedźwiedziówkowatych. Rzadki i lokalny gatunek motyla leśno-stepowego. Głowa czerwona. Tułów krępy,
ostrzegawczo ubarwiony, z wierzchu ciemnobrunatny, po bokach czerwony. Kołnierzyk czerwony, pokrywki skrzydeł czarno-brunatne.
Odwłok czerwony z rzędem brunatnych plamek na grzbiecie. Skrzydła o rozpiętości 76-85 mm, intensywnie ubarwione. Skrzydła
przednie ciemnobrunatne z biało-żółtymi plamkami ułożonymi wzdłuż przedniego brzegu skrzydeł. Tylne skrzydła żółte z dużymi,
czarnymi plamkami tworzącymi dwie przepaski. Korpus postaci dorosłej i gąsienicy pokryty futerkiem. Gatunek preferujący środowiska
ciepłe, wilgotne i prześwietlone lasy liściaste i mieszane z obfitym podszytem, rosnące na nizinach, pogórzach i w średnio wysokich
górach. Zagrożeniami dla niej są niekorzystne zmiany w środowisku i wyłapywanie przez kolekcjonerów. Nie jest prawnie chroniona.

Gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych, najmniejsza krajowa traszka. Głównym pożywieniem na lądzie są
dżdżownice, małe ślimaki, owady i ich larwy. W wodzie, podczas godów odżywia się owadami wodnymi i ich larwami (szczególnie
larwami komarów) oraz skorupiakami. Gatunek górski, endemit subkarpacki. Zasięg rozmieszczenia na terenie kraju obejmuje cały
łuk Karpat. Główne obszary występowania w rejonie alpejskim to Beskid Niski i Bieszczady. Pionowy zasięg obejmuje zakres
wysokości od 350-1500 m n.p.m., najczęściej obserwowany od około 500-1200 m n.p.m. Jest przedmiotem ochrony w 17 obszarach
siedliskowych sieci Natura 2000.

Największy wąż żyjący w Polsce i Europie Środkowej. Długość jego ciała może
przekraczać 2 m, najdłuższy odnotowany osobnik mierzył 225 cm. Samce są
zwykle dłuższe od samic. Dorosłe osobniki są oliwkowo-brązowe. Głowa oraz
ciało, z wyjątkiem brzucha, są brunatne lub oliwkowobrunatne z wieloma
małymi, jasnymi plamkami. Przednia część ciała zwykle jest jaśniejsza, a strona
brzuszna słomkowa, czasem z ciemnymi plamkami. Jest to wąż raczej
ciepłolubny, któremu sprzyja klimat południowy – stąd jego liczebność w
innych krajach jest znacznie wyższa. Szacuje się, że w Polsce żyje od 100 do 200
osobników węża Eskulapa, przy czym stabilna populacja w dolinie Sanu liczy
około 80 sztuk. Pozostałe pojedyncze występowania stwierdzono m.in. w
Nadleśnictwie Stuposiany, Cisna, Baligród i Komańcza a także po północnej i
wschodniej stronie Zalewu Solińskiego.

Dorasta do 80 cm długości. Barwa ciała bardzo różna, tło zwykle
brązowe, brunatne, rdzawe, rdzawoszare, szaroniebieskie lub
błękitnoszare, na głowie plama w kształcie podkowy, czarna lub
brunatna wstęga przechodząca przez oko, po bokach ciała zwykle
dwa rzędy ciemnych plam. Ubarwienie i wzór zmienne, brzuch
ceglasty, jasnobrązowy lub żółtawy. Gatunek ciepłolubny,
zamieszkuje zwykle nasłonecznione polanki leśne, zbocza wzgórz,
wapienne skałki i gołoborza, nasłonecznione skarpy nad wodami.
Żywi się zwykle jaszczurkami, zjada również pisklęta ptaków,
młode gryzonie. Nieszkodliwy. Prawnie chroniony.

Gatunek ssaka z rzędu nietoperzy z rodziny mroczkowatych. Długość ciała
wynosi 7-8 cm, rozpiętość skrzydeł 35-44 cm, masa ciała 25-40 g. Uszy
owalne, dosyć szerokie. Ciało ma ubarwienie dość zróżnicowane u różnych
osobników. Grzbiet ciała ma barwę od szarobrunatnej (u osobników
młodocianych) do brązowej (u dorosłych), spód ciała jest biały. Skrzydła
mają barwę ciemnobrązową.

Jeleń karpacki jest odmianą jelenia szlachetnego.
Cechuje go silniejsza budowa, ma nieco dłuższą
głowę i często garbatą część nosową. Suknia
jelenia karpackiego w lecie jest popielato-ceglasta,
w zimie popielato-czarna. Jego poroże jest
znacznie mocniejsze niż nizinnego. Samiec-byk
może ważyć znacznie ponad 200 kg. Łanie są o
wiele mniejsze. Jelenie żerują wczesnym rankiem i
o zmierzchu. Jedzą trawę, młode liście, korę i
gałązki drzew a także grzyby, żołędzie i buczynę.
Samce mają poroże zwane wieńcem, które zrzucają
pod koniec każdej zimy (na wiosnę odrasta nowe).
Samce żyją w oddzielnych grupach i tylko w
okresie rui łączą się z samicami. Rykowisko –
jelenie gody – odbywa się na początku jesieni
(wrzesień-październik), po nim samce odłączają się
od grupy.

Jest największym dzikim ssakiem Europy.
Długość ciała wraz z głową wynosi 240350 cm, wysokość w kłębie około 190 cm.
Masa ciała dorosłego samca może
przekraczać 900 kg. Żywi się roślinami
zielnymi (trawami i turzycami) oraz
gałązkami i korą drzew i krzewów. Samice
żyją w stadach liczących około 20
osobników, zaś samce samotnie (łączą się
w niewielkie grupy i dołączają do samic
tylko w porze godowej). Żubry chętnie
czochrają się o pnie drzew. Populację
żubra introdukowano na teren Bieszczad
w latach 1963-66.

Gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych. Masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do
110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym; wiedzie nocny tryb życia. Posiada
szereg cech morfologicznych, które ułatwiają mu prowadzenie ziemnowodnego trybu życia – może przebywać pod wodą bez
przerwy nawet do 15 minut. Bóbr należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych
potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. Do
najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia.

Największy dziko żyjący przedstawiciel
rodziny psowatych. Długość ciała
(wraz z głową) dochodzi do 160 cm.
Jest gatunkiem terytorialnym i
potrzebuje dużych przestrzeni. Potrafi
pokonywać duże dystanse, nawet do
kilkudziesięciu kilometrów dziennie.
Wilki żyją w stadach liczących około 20
osobników, mają ściśle określoną
hierarchię, oraz rozwinięty system
komunikowania się przy pomocy
mowy ciała i wydawanych odgłosów.
Żywią się drobnymi zwierzętami, a
jeśli stado jest duże, wspólnie polują
także na większe ssaki. Dawniej wilki
były bardzo powszechnym gatunkiem,
niestety ekspansja człowieka wpłynęła
na ograniczenie ich populacji. Obecnie
w większości państw gatunek objęty
jest ochroną.

Dorosły niedźwiedź może osiągać wymiary 120-250 cm
długości ciała i 125 cm wysokości. Masa wyrośniętego
samca może przekraczać 400 kg. Ssak ten dobrze pływa i
nieźle wspina się po drzewach. Świetny węch i słuch
rekompensują mu niezbyt dobry wzrok. Choć zaliczany
jest do rzędu drapieżnych, w zasadzie jest wszystkożerny.
Jada jagody, grzyby, żołędzie, miód, owady, ryby, żaby,
jaja ptasie, poluje też na ssaki. Poza okresem godowym
niedźwiedzie prowadzą samotniczy tryb życia. Każdego
roku zapadają w sen zimowy, z którego od czasu do
czasu mogą się budzić podczas zimy.

Ryś jest typowym kotem drapieżnym, prowadzi
samotniczy tryb życia. Poluje w dzień i o zmroku (a w
czasie upałów nocą) na sarny, zające, króliki, lisy, młode
łosie i ptactwo. Ma bardzo dobry węch, dobrze pływa i
znakomicie wspina się po drzewach. Potrafi skoczyć z
miejsca na wysokość 2 m. Ma także świetny wzrok. Ryś
jest zwierzęciem bardzo skrytym i rzadko zdobywa się
na opuszczenie lasu, w którym poluje. Zamieszkuje
terytorium, którego wielkość zależy głównie od liczby
potencjalnych zdobyczy. Samce mogą zajmować rewiry
o powierzchni 50 do nawet 100 km² (jeśli brakuje
pożywienia). Samice zajmują o wiele mniejsze terytoria.

Osiąga około 46-90 cm długości ciała i wagę od 3,5-18 kg.
Samice są o wiele lżejsze niż samce. Prowadzi jeszcze
bardziej skryty tryb życia niż ryś i niewiele wiadomo o tym
zwierzęciu. Jest gatunkiem bardzo rzadkim, w dodatku
nieliczne osobniki, które przeżyły tępienie przez myśliwych
i leśników w XIX wieku krzyżowały się ze zdziczałymi
kotami domowymi. Żbiki prowadzą z reguły samotniczy
tryb życia i zaciekle bronią swojego rewiru. Są aktywne w
nocy. W okresie, gdy nie brak potencjalnych zdobyczy
łączą się w stada. Głównym ich pożywieniem są norniki i
inne małe gryzonie. Jednym z nielicznych naturalnych
wrogów żbika jest ryś.

Długość ciała: 45-50 cm. Największy z naszych dzięciołów,
wielkością niewiele ustępujący gawronowi, z którym można
go pomylić w locie, choć dzięcioł czarny jest smuklejszy i
lata bardziej falistym lotem z nieregularnymi uderzeniami
skrzydeł. Ubarwienie całe czarne. Samiec ma na głowie
czerwoną czapeczkę, a samica tylko czerwoną plamę na
potylicy. Dzięcioł czarny bębni bardzo głośno i donośnie
wybierając do tego grube i suche konary. Wydaje też szereg
innych głosów: metalicznych, wibrujących lub kwilących.
Swym potężnym dziobem potrafi rozkuwać obumarłe pnie i
wykuwać duże dziuple w zdrowym drzewie.

Gatunek jadowitego węża z rodziny żmijowatych. Długość ciała 75 cm
(rzadko do 90 cm). Grzbiet o zabarwieniu brązowym, srebrzystoszarym,
żółtawym, oliwkowozielonym, niebieskoszarym, pomarańczowym,
czerwonobrązowym lub miedzianoczerwonym. Na grzbiecie ciemniejszy
od barwy podstawowej zygzak, tzw. „wstęga kainowa”. Zygzak nie
zawsze jest widoczny. Pionowa źrenica. Płaska głowa o trójkątnym
zarysie, wyraźnie oddzielona od reszty ciała. Ciało zwęża się w kierunku
głowy. Łuski na głowie tworzą wzór przypominający literę X, Y lub V.
Spotykana na obrzeżach lasów, podmokłych łąkach, polanach leśnych.
Lubi siedliska o chłodnym mikroklimacie.

Długość ciała: 50-57 cm. Średniej wielkości ptak drapieżny o bardzo
zmiennym ubarwieniu utrzymanym w różnych odcieniach brązu,
często z jaśniejszym spodem ciała. Ogon i lotki pręgowane. W locie
sylwetka dość zwarta o stosunkowo szerokich i niezbyt długich
skrzydłach i dość krótkim ogonie. Najczęstszy ptak drapieżny w
kraju, widywany zwykle jak czatuje na ofiarę z wysokiego
posterunku. Często wypatrując zdobyczy zawisa na chwilę w
powietrzu trzepocząc skrzydłami.

Gatunek motyla z rodziny rusałkowatych, jeden z najpiękniejszych
motyli polskich. Rozpiętość skrzydeł ok. 6 cm. Na przedniej parze
czarnych skrzydeł widnieje czerwona, skośna przepaska, na tylnej
czerwony pasek brzegowy. Spodnia strona skrzydeł ma brązowożółty wzór, co umożliwia motylowi dobre maskowanie się. Rusałkę
admirała obserwujemy od maja do października. Preferuje otwarte
przestrzenie np. ogrody, sady, brzegi lasów i parki. Gatunek ten
należy do motyli wędrownych, które znalazły się w Europie
Środkowej w wyniku wędrówki z południowego wschodu.

Gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych o charakterystycznym wyglądzie i szerokim zasięgu
występowania. Prowadzi samotniczy, drapieżny tryb życia. Wyróżnia się liczne podgatunki. W Polsce podlega
ścisłej ochronie gatunkowej, jako gatunek wymagający ochrony czynnej.
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