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Płazy i ssaki
  Borowiec Wielki
  

Wygląd
Jeden z największych krajowych gatunków nietoperzy. Futro gęste, o krótkich włosach,
jednobarwne, na grzbiecie i brzuchu rudobrązowe, niekiedy ciemnobrązowe. Błona lotna, ucho i
pyszczek ciemnobrązowe. U osobników dorosłych błona skrzydłowa wzdłuż tułowia i
przedramienia pokryta gęsto włosami. Skrzydła wąskie. Ucho krótkie, zaokrąglone. Koziołek
krótki, na końcu płatowato rozszerzony, przypominający grzybka. Błona skrzydłowa
przyczepiona do pięty. Ostroga sięga do połowy odległości między piętą a ogonem. Poza nią
wystaje płatek skórny z poprzeczną chrząstką. Koniec ogona wystaje poza błonę ogonową na
2-3 mm. Przedramię długości 50-58,5 mm.

  

  

Występowanie
Występuje w całej Europie z wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego, na północ sięgając południowej
części Wysp Brytyjskich i Skandynawii. Występuje w całej Polsce, z wyjątkiem najwyższych
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partii gór.

  

Tryb życia
Podobnie, jak inne nietoperze prowadzi nocny tryb życia. W sprawnym poruszaniu się w
ciemnościach, oraz w lokalizacji owadów wykorzystuje ultradźwięki o względnie niskiej
częstotliwości. Na łowy wylatuje wcześniej niż inne nietoperze - często wówczas, kiedy jest
zupełnie jasno. Jesienią, kiedy noce stają się zimne, poluje jedynie o zmroku i o świcie,
spędzając noc w ukryciu. Polując lata na skraju lasu, na polanach śródleśnych i nad stawami.
Szczególnie lubi polować nad zbiornikami wodnymi, na latające w dużych rojach owady. Lata
szybko i wysoko, z dala od przeszkód i powierzchni gruntu. Na sen zimowy kryje się w
dziuplach drzew, budynkach i w szczelinach skalnych, gdzie zapada w stan hibernacji. Trwa on
od października do kwietnia. Przed zimą borowiec wielki przenosi się o kilkaset kilometrów
bardziej na południe. Stwierdzono maksymalny przelot na 1600 km. Mimo to, przy silnych
mrozach wiele nietoperzy zamarza w swoich kryjówkach. W ostatnich latach coraz częściej
obserwuje się osobniki tego gatunku zimujące w Polsce.

  

Pożywienie
Odżywia się bardzo różnorodnym pokarmem - począwszy od drobnych muchówek z rodziny
ochotkowatych, do dużych chrząszczy. Zawsze chwyta ofiary w locie, preferując ofiary
odbywające rójkę nad wodą.

  

  Bóbr europejski
  

Wygląd
Długość ciała wynosi 70 -100 cm, długość ogona 30 - 40 cm, masa ciała ok. 30 kg. Jest to
zwierzę o opływowym kształcie ciała, grubym, natłuszczonym futrze i spłaszczonym ogonie
pokrytym łuskami. Palce tylnych kończyn połączone są błoną pływną. Głowa jest krótka, pysk
tępo zakończony. Niewielkie uszy, a także nozdrza zamykane są płatami skóry, natomiast oczy
zaopatrzone są w przezroczyste powieki chroniące je pod wodą. Wielkie, stale rosnące i
ścierane siekacze mają z przodu barwę brunatnoczerwoną. Futro jest barwy szarobrązowej,
brązowej lub prawie czarnej. Strona brzuszna ma zabarwienie nieco jaśniejsze. 
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  WystępowanieBóbr zasiedla zalesione tereny nadwodne od północno -zachodniej Europy po wschodniąSyberię. W niektórych rejonach są to jedynie pojedyncze kolonie i izolowane stanowiska. Bóbreuropejski jest bliski zaliczenia w najbliższej przyszłości do kategorii gatunków zagrożonych. WPolsce gatunek ten został całkowicie wytępiony i w 1949 roku reintrodukowany na Mazurach.Populacja rozprzestrzeniła się wzdłuż Biebrzy i Narwi, a w latach osiemdziesiątych ubiegłegowieku podjęto próby aklimatyzacji bobra również na innych terenach.  Środowisko i tryb życiaBóbr jest zwierzęciem ziemnowodnym. Żyje na zalesionych brzegach jezior i wolno płynącychrzek. Świetnie pływa i nurkuje. Kopie nory w brzegach, z wyjściem pod powierzchnią wody.Buduje też z gałęzi i mułu tzw. żeremia -nadwodne domki w kształcie kopców, z podwodnymwejściem. Aby zapewnić stabilność poziomu i przepływu wody wznosi w poprzek rzek tamy zkamieni, gałęzi i mułu. Żyje w parach lub w grupach rodzinnych składających się z pary,pozostającej w trwałym związku przez całe życie, i potomstwa. Jest to zwierzę aktywne głównienocą, ale można je spotkać również w dzień. Zimą nie zapada w sen, jednak przy śnieżnej imroźnej pogodzie rzadko opuszcza żeremia. Swymi potężnymi siekaczami potrafi odcinać nietylko gałęzie, ale także ścinać całe drzewa.  PożywienieJest to gryzoń roślinożerny. Żywi się roślinnością wodną, liśćmi, pędami osiki, roślinami zielnymirosnącymi na brzegu. Zimą jego pokarm stanowią gałązki drzew i krzewów, kora i łyko. Zimowezapasy gromadzi pod wodą.    Czerwończyk fioletek
  

Gatunek owada z rzędu motylii z rodziny modraszkowatych. Owad rzadki i lokalny w Polsce

  

Wygląd
Dominującym kolorem skrzydeł jest brunatny i niebiesko-fioletowy, na skrzydłach są również
pomarańczowe, grube pasy, a w nich czarne plamy. Brzegi skrzydeł pokrywają małe, białe
włoski. Ich spód jest pomarańczowo-beżowy w czarne kropki.
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  WystępowanieCzerwończyk fioletek jest motylem spotykanym tylko na niżu Polski. Miejsca występowania sąbardzo rozproszone i obejmują niewielkie obszary, niekiedy ograniczone do kilkudziesięciumetrów kwadratowych. Najliczniejsze populacje występują na wschód od Wisły oraz naPojezierzu Pomorskim i Dolnym Śląsku.  Środowisko i tryb życiaTypowym siedliskiem dla tego motyla są podmokłe łąki z rdestem wężownikiem. Gatunek ozasięgu transpalearktycznym obejmującym chłodne i umiarkowane obszary od zachodniejEuropy po wschodnią Azję. W Polsce gatunek występuje głównie w południowej i wschodniejczęści kraju, a na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce ma izolowane stanowiska.  PożywienieDorosłe osobniki żywią się nektarem i pyłkiem z kwiatów. Larwy liśćmi rdestu wężownika.  
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