
Katarzyna Bocheńska  

Katarzyna Mikulec 

Kuba Polański 
 

 

 

pijawka 
lekarska 

 

Obejmuje tereny od 
zachodniej i południowej 

Europy,  Występuje w 
płytkich zbiornikach 

stojącej lub wolno płynącej 
wody słodkiej o mulistym 

dnie, porośniętych trzciną. 
Preferuje małe zbiorniki. 

gryziel 

 

W Polsce najczęściej 
spotykany na południowym 

wschodzie. 

poskocz krasny 

 

w Europie południowej, w 
Polsce 

Skakun 

 

Europa, Azja, północna 
Afryka, Ameryka Północna 



tygrzyk 
paskowany 

 

Występuje w Europie w 
strefie umiarkowanej 

Straszka  
północna 

 

Na terenie Polski jest częsta 
w północnej i wschodnie 

żagnica zielona 

 

Największym zagrożeniem 
dla tego owada jest 

zanieczyszczenie 
zbiorników wodnych, w 
których następuje ich 

rozwój. 

Trzepla  zielona 

 

Na północy od południowej 
Skandynawii, przez Bałkany 

i północną Grecję do 
Kaukazu 



Gadziogłówka   
żółtonoga 

 

Występuje w dolinach 
dużych, nizinnych rzek. 

Można ją spotkad wśród 
krzaków rosnących nad ich 

brzegami. 

Zalotka  
białoczelna 

 

Zalotki białoczelna 
występują w Polsce od 

połowy maja do połowy 
lipca 

Zalotka 
spłaszczona 

 

Jest to ważka w Polsce 
chroniona prawem 

Zalotka większa 

 

Najczęściej można je 
spotkad na torfowiskach 
gdyż właśnie te okolice 

należą do jej ulubionych. 
Leśne jeziorka i bagna, 
kanały w których woda 
płynie bardzo wolno. 

Występuje praktycznie w 
całym kraju oprócz terenów 

górskich. 



Modliszka 
zwyczajna 

 

W części południowej na 
ciepłych suchych 

stanowiskach 

Liszkarz tęcznik 

 

Najczęściej można go 
spotkad w borach 

sosnowych do wysokości 
1500 m n.p.m. Naturalnym 

obszarem jego 
występowania jest Europa i 

Azja. Z powodu ich roli w 
utrzymywaniu równowagi 

biologicznej i ochrony 
lasów wprowadzono go w 

Ameryce Północnej. 

Biegacz 
błyszczący 

 

 
Biegacz błyszczący 
chrząszcz z rodziny 

biegaczowatych. Jest 
jednym z najmniejszych 

biegaczy (12-18 mm) 
występujących w Polsce. 

Spotykany na torfowiskach 
i wrzosowiskach. W 

odróżnieniu od innych 
biegaczy aktywny jest w 
ciągu dnia. Odżywia się 

ślimakami i innymi 
niewielkimi 

bezkręgowcami. 
 



Biegacz 
zielonozłoty 

 

Występuje od Pirenejów po 
Karpaty. W Polsce zasiedla 

lasy różnych typów, w 
Tatrach i Bieszczadach 

Biegacz 
granulowany 

 

W ciągu dnia ukrywa się w 
mchu, pod kamieniami lub 

kawałkami drewna 

Biegacz 
wypukły 

 

Występuje w całym kraju, 
najczęściej w rejonach 

górskich. Preferuje 
stanowiska ciepłe i suche, 

między innymi 
wrzosowiska. Poluje na 

różnego rodzaju owady i 
inne bezkręgowce, żywi się 
także padliną. Larwy jego są 

bardzo ruchliwe i 
drapieżne. 

Biegacz 
skórzasty 

 

W czerwcu bądź lipcu ma 
letnią przerwę w 

aktywności, często 
natomiast widuje się go w 

sierpniu. Jest prawie 
niezdolny do lotu, poluje 

biegając. 



Biegacz 
fioletowy 

 

Zamieszkuje wilgotne lasy, 
ale również łąki łęgowe 

oraz inne otwarte tereny 

Biegacz 
ogrodowy 

 

Z rodziny biegaczowatych 
występujący w lasach, m.in. 

w Polsce 

Biegacz 
grózełkowaty 

 

Występujący w wilgotnych 
miejscach na terenach 

górskich i podgórskich. W 
Polsce jest rzadko 

spotykany, występuje w 
południowej części kraju. 

Biegacz  
wręgaty 

 

Występuje na otwartych 
terenach, np. na łąkach i 

polach uprawnych. 



Jelonek  rogacz 

 W Polsce jest to gatunek 
obecnie bardzo rzadki, 
występujący w 80-250-

letnich świetlistych, 
jednogatunkowych 

dąbrowach, czasem w 
lasach liściastych pogórza 

Roztocza, Gór 
Świętokrzyskich i Dolnego 

Śląska. 

Biegacz 
pomarszczony 

 

Jeden z występujących w 
Polsce biegaczowatych 

Biegacz polny 

 

Zamieszkuje miejsca suche i 
ciepłe. W Polsce jest dośd 

pospolity, częściej 
spotykany w rejonach 

wschodnich i północnych. 
Podlega ochronie 

gatunkowej. 

Biegacz gajowy 

 

Żyje na terenach 
zalesionych, pod 

kamieniami oraz opadłymi 
liśdmi i korą. 



Wynurt 

 

W Polsce występuje jako 
jedyny gatunek w górach i 

na pogórzu w 
drzewostanach reglowych 

oraz w starych lasach 
Białowieży 

Nadobnica 
alpejska 

 

W Polsce występuje 
głównie w górach – 

najliczniej w Bieszczadach, 
Beskidzie Niskim, 
Pieninach, Górach 

Świętokrzyskich i na 
Roztoczu 

Sichrawa 
karpacka 

 

Gatunek jest endemitem 
karpackim, występującym 

jedynie w Polsce, 
Czechach, na Słowacji i w 

Rumunii (wykazany z 
około 50 stanowisk). 

Objęty w Polsce ochroną 
gatunkową. 

 

Kozioróg dębosz 

 

największy z 
występujących w Polsce 

przedstawicieli tej rodziny. 

Zasięg występowania tego 
gatunku obejmuje Europę, 

Azję Wschodnią i Afrykę 
Północną 

 
 
 
 



Kozioróg 
bukowiec 

 

W Polsce notowany 
jedynie w zachodniej i pd. 

części kraju, a więc 
zgodnie z naturalnym 

rozmieszczeniem u nas 
buka. 

Mieniak 
tęczowiec 

 

Występuje w świetlistych 
lasach, głównie wilgotnych 

z wierzbami. Dorosłe 
motyle koło południa 

latają wysoko wokół koron 
drzew, dlatego trudno go 

zauważyd. 

Mieniak 
stróżnik 

 

W Polsce występuje na 
obszarze całego kraju. 

Gatunek objęty w Polsce 
ochroną gatunkową. 

Paż żeglaż 

 

klimat umiarkowany Azji. 
W Polsce występuje 

głównie na południu i w 
środkowej części kraju, 

objęty ochroną 
gatunkową. Spotykany 

rzadko, lokalnie w coraz 
mniejszych ilościach. 

Zauważyd go można na 
skałkach, 

nasłonecznionych 
pagórkach, polanach i 

sadach. 



Paź królowej 

 

Zamieszkujący całą 
Europę, Azję i północną 

Afrykę. Uważany za 
jednego z najpiękniejszych 
owadów, przez co stał się 

cennym łupem dla 
kolekcjonerów. 

Napylak  apollo 

 

Jeden z największych w 
Polsce motyli dziennych. 

Niepylak 
mnemozylo 

 

Gatunku obejmuje od 
Pirenejów przez środkową 

i północną Europę 

Przeplatka 

 

Dawniej gatunek zasiedlał 
tereny nizinne w całym 

obszarze Polski z 
wyjątkiem Pomorza 

Zachodniego. Obecnie 
populacje przeplatki  

zachowały się jedynie na 
wschodzie kraju. 

Gurówka 
sudecka 

 

W zachodniej części Alp, w 
Sudetach oraz na 

pojedynczych 
stanowiskach w Karpatach 
Południowych. W Polsce 

spotykany w Górach 
Bialskich, ale nie wiadomo 

czy jeszcze 



Modraszek 
telejus 

 

Gatunek ginący w Europie, 
w Unii Europejskiej objęty 
ochroną obszarową sieci 

 


