
Hania
Jestem pasjonatką gór.  

Odwiedzam je, kiedy tylko czas mi  
pozwala. Zimą jeżdżę na nartach, latem  

obserwuję zwierzęta. Robię zdjęcia 
i wklejam do specjalnego notesu.  

Opisuję w nim także rośliny  
i ciekawe zjawiska. 

Pasterz
Witojcie w moich górach!  

Mieszkam tu z dziada pradziada.  
Jak moi przodkowie zajmuję się  

wypasem owiec, w czym pomaga mi  
Atos. Wyrabiam też pyszne sery,  
a w wolnych chwilach podziwiam  

piękne widoki.

Lis
Poznacie mnie po rudym, gęstym  
i puchatym futrze. A moją norę po 

bałaganie wokół! Wszędzie walają się 
resztki jedzenia, kości, pióra. Rodzinie  

to nie przeszkadza, ale podobno  
borsuk się złości. 

Wilk
Żyję w grupie  

rodzinnej zwanej 
watahą. Razem 

zdobywamy pożywienie 
i odpoczywamy, 

czasem się bawimy. 
Dbamy o siebie – jak  
to w rodzinie. Moim  
dalekim kuzynem  

jest pies.

Ryś
Jestem  

dumnym  
cętkowanym 

kotem o krótkim 
ogonku. Skradam 
się bezszelestnie 

i ukrywam w leśnych 
gęstwinach. Nie  

lubię towarzystwa,  
wolę żyć  
samotnie.

Wydra
Uwielbiam moją rzekę i niechętnie  

się od niej oddalam. Mam norkę wykopaną 
przy brzegu. Lubię całymi dniami wygrzewać 

się na słońcu. Czasami zanurkuję,  
by złowić rybę albo po prostu  

dla zabawy.

Zając szarak
Buszuję o zmroku 

i poranku po naszej 
okolicy, wyjadam 
pączki z gałęzi.  
Żyję samotnie. 

Sarna
Zjadam trawy i rośliny z naszej łąki. Przepłoszona 

biegnę skokami, a mój skok jest bardzo wysoki! Żyję 
w stadzie. Kiedy pojawią się w nim małe koźlęta,  

ich mama się nimi opiekuje.

Kozica
Żyję wy- 

soko w górach  
w stadach. Biegam  

i skaczę po szczytach 
– moje nogi i racice 
mocno trzymają się 
skał. Skubię świeżą 
zieleninę, ale zimą 
chętnie zjadam też 

su che rośliny wysta- 
 jące spod śniegu  
i korę drzew czy  

krzewów.

Niedźwiedź
Jestem największym europejskim  

drapieżnikiem, ale jadam też grzyby,  
korzonki i owoce. Jesienią pałaszuję słodkie 
jagody i maliny, by troszeczkę przytyć. Wtedy 

jestem gotowy przespać zimę w legowisku 
zwanym gawrą. Nie przepadam  

za towarzystwem innych  
niedźwiedzi.

Leśny  
duszek

Żyję w górach, 
wszędzie 

mnie pełno. 
Czasami psocę, 

a czasami 
pomagam 

mieszkańcom 
naszych  
pięknych  
terenów.

Pies pasterski
Jestem Atos. Mam łapy pełne  

roboty. Pilnuję owiec, żeby się nie 
zgubiły, zaganiam je, prowadzę,  

a także chronię przed  
drapieżnikami.

Gronostaj 
Kolor mojego 

futra zmienia się 
w zależności od pory 

roku: latem mam 
brązowy grzbiet, 
a brzuch białawy. 

Zimą sierść staje się 
biała. Tylko koniec 

ogonka mam  
zawsze  
czarny.

Bocian czarny
Jestem kuzynem bociana  

białego, ale wolę mieszkać w lesie, 
w ukryciu. Jem ryby, można mnie  
spotkać spacerującego wzdłuż  

potoku. Na zimę odlatuję  
do Afryki.

Zimorodek 
Mieszkam nad strumieniem. Siedzę  

na gałęzi i wypatruję przepływających 
ryb. Łowię je na obiad swoim  

ostrym dziobem.

Owca
Żyję w stadku  

i zimą mieszkam  
w stajni. Jem wtedy 

siano. Wiosną razem 
z jagniętami wycho- 
dzimy na hale, gdzie  
możemy skosztować 

pysznej świeżej trawy. 
Pilnuje nas Atos,  
żebyśmy się nie  

zgubiły.
Sroka

Kek! Kek! Mówią, że  
jestem hałaśliwa. Ja tylko  

jestem towarzyska! Jak skończy 
się okres lęgowy, będę prowadzić 
ożywione rozmowy z koleżankami!  
Do tego czasu zostanę w wygod - 

nym gniazdku z gałązek,  
żeby pilnować swoich  

jajek.  

Pstrąg potokowy
Czysta, chłodna woda to wszystko,  
czego potrzebuję! Składam jajeczka 

zwane ikrą do zagłębienia w żwirowym 
dnie potoku. Tam wyklują się setki 

maluchów, czyli narybek. 

Kos
Przylatuję z zimowiska  

wczesną wiosną i od razu zabieram  
się do śpiewania – w najwyższym  

miejscu w okolicy. A kiedy nie śpiewam,  
to szukam dżdżownic i różnych  

owadów do wykarmienia  
potomstwa.

Koziorożec alpejski
Poznacie mnie po długich 

zakrzywionych rogach.  
Żyję w stadach wysoko w górach. 
Dzięki mocnym nogom i szerokim 
racicom mogę sprawnie biegać  

po stromych stokach  
i skałach. 

Żmija zygzakowata
Zimą śpię głębokim snem  

– zagrzebana pod kamieniami, 
stertą gałęzi lub w norze. Kiedy się 
obudzę, przemykam w głębokich 

trawach w poszukiwaniu przekąski. 
Uważajcie na mnie, bo  

jestem jadowita!

Chruścik
Mieszkam przy potoku.  

Jako mały chruścik byłem 
larwą. Siedziałem w osłonce 
zbudowanej z tego, co akurat 
było dostępne – kamyczków, 

patyczków, kawałków  
roślin. 

Strzebla potokowa
Latem pływam w płytkiej wodzie. 
Muszę uważać, bo inne zwierzaki 

chcą mnie zjadać na  
śniadanie!

Kuna
Mam smukłą  

sylwetkę, dzięki czemu 
poruszam się szybko 

i z gracją. Lubię wspinać 
się po drzewach. 

Mieszkam w dziupli, 
z której wychodzę  
na łowy głównie  

nocą. 

Trznadel
Mój dziób jest twardy, w sam  
raz do rozłupywania nasion 

i ziaren. Spotkacie mnie na skraju 
lasu, gdzie razem z kolegami  

lubię śpiewać od wiosny  
do jesieni.

Borsuk
Razem z rodziną  

mieszkam w norze  
w lesie. Lubimy mieć  
w niej porządek. Na 

zimę mościmy ją 
suchymi roślinami,  
żeby milej nam się 
spało. Najłatwiej 

spotkać nas  
po zmroku.

Orlik 
Wędruję. Pół roku spędzam  

tutaj, a pół w Afryce. Wiosną bardzo się 
staram usidlić samiczkę podczas zalotów. 
Razem budujemy piękne gniazdo. Latem 

poluję na gryzonie na łące. Czasem  
wskoczę na kopę siana, by rozejrzeć  

się za zdobyczą.

Sikora sosnówka
Mieszkam w lesie iglastym, bo  

tam mam najwięcej pożywienia. 
Gniazdo buduję w dziupli.  

Zimę spędzam w lesie  
z innymi sikorami.

Podkowiec  
mały

Jak to nietoperz  
– w ciągu dnia śpię  

głową do dołu. Nocą 
mam dużo sił na 

poszukanie jedzenia. 
Latem najchętniej 

pomieszkuję  
na drewnianym  

stryszku.

Popielica
Jestem śpiochem  
– śpię głębokim  
snem od jesieni 

do wiosny. Latem 
skrywam się w gęst-
winach drzew i wy-
chodzę tylko nocą 
w poszukiwaniu  

orzechów i nasion  
do zjedzenia.

Puchacz
Za dnia chowam się 

w gęstwinach, a na łowy  
wylatuję nocą. Świetnie słyszę, 
nie umknie mi żaden szelest.  
Gniazda czasem zakładam  

na ziemi.

Salamandra  
plamista

Żyję w leśnych 
potokach i strumykach. 

Na pokrytej śluzem 
czarnej skórze mam 

jaskrawe żółte plamy. 
Nie szukaj mnie  

zimą – wtedy  
śpię.

Kowalik
Gniazdo buduję  

w dziupli. Kiedy otwór jest 
zbyt duży, zalepiam go gliną. 

Sprawnie wspinam się po korze 
drzew, potra fię nawet schodzić 

głową w dół. Mój dziób jest  
ostry i silny, to ułatwia mi 

znajdowanie smacz- 
nych owadów.

Nornica ruda
Mieszkam w norce  

na dnie lasu. Poruszam  
się siecią korytarzy i ścieżek 

i tak cho wam się przed 
większymi zwierzętami, 
które chętnie by na mnie 

zapolowały. Lubię  
orzechy, owoce  
i korzonki – jak  

to gryzoń.

Dzięcioł  
trójpalczasty
Poznacie mnie  

po trzech palcach. 
Mieszkam w obumarłych 

świerkach. To w nich 
szukam poży wienia 

i tam wykuwam  
dziuple, w których  
wychowuję młode  

dzięciołki. 

Jaszczurka żyworódka
Lubię zajadać ślimaki  

i dżdżownice. Zimą śpię głębokim 
snem schowana pod kamieniem. 

Nie próbuj mnie łapać,  
bo ze strachu mogę  

stracić ogon.

Jarząbek
Jestem leśnym kurakiem  

i wiodę skryte życie na dnie lasu.  
Bardzo trudno mnie wypatrzyć dzięki 
kolorowi moich piór. Zimę spędzamy 

w parze, szukając pożywienia  
wśród śniegu.

Orzechówka
Łatwiej mnie usłyszeć, niż  

zobaczyć. Lubię wydłubywać nasiona 
z szyszek i orzechy z łupin. Robię 
zapasy na zimę: chowam szyszki 

i orzechy, które potem  
pałaszuję.

Pluszcz
Najłatwiej spotkać mnie nad potokiem,  

gdzie buduję gniazdo i szukam pożywienia. 
Często skaczę po kamieniach, a nawet 
biegam po dnie, szukając smacznych 

owadów wodnych. 

Pomurnik
Spotkacie mnie  

wyłącznie w wy sokich górach. 
Buduję gniazdo w szczelinach 
skalnych. Dobrze wspinam się 
po skałach. Mój zagięty dziób 
jest pomocny w poszukiwaniu  

owadów pomiędzy  
kamieniami.

Świstak
Razem z rodziną  

mieszkamy wysoko 
w górach. Budujemy 

przytulne nory 
z licznymi korytarzami. 

Zimę przesypiamy, 
grzejąc się nawzajem 
w norze. Mamy gęste 

futro. Najbardziej 
lubimy zajadać się 

świeżymi  
roślinami. 

Orzeł przedni
Jestem okazały i po trze buję  

dużo miejsca. Buduję gniazdo na półce 
skalnej. Lubię szy bować z roz łożonymi 

skrzydłami. Korzystam z ciep  łych  
prądów powietrza, co pozwala  

mi oszczędzać energię.

Sokół wędrowny
Jestem drapieżnikiem. Poluję  

na mniejsze ptaki w locie. Gniazdo buduję  
na skałach. Kiedy lecę w dół za zdobyczą, 

jestem tak szybki, że nic mi  
nie ucieknie.

Traszka górska
Żyję w niewielkich oczkach wodnych.  

To w nich wiosną składam jajeczka, czyli  
skrzek, z których wylęgają się małe kijanki.  

Zimą zapadam w głęboki sen.

Włochatka
Jestem sową nietypową, bo  

mieszkam w dziupli. Tam najlepiej czują się  
też moje młode sówki. Nocą bezszelestnie 
latam po lesie w poszukiwaniu pożywienia. 
Mam doskonały słuch – potrafię usłyszeć 

nornicę przebiegającą  
wśród liści. 

Kruk
Moje krakanie często słychać  

na nie bie podczas lotu. Z końcem  
zimy zakładam gniazdo, w którym potem  
na świat przychodzą ma łe kruczki. Jeśli  

chodzi o jedzenie, nie jestem  
wy bredny. 

Trzmiel wysokogórski
Jestem dalekim krewnym  

pszczoły. W ziemnych norkach  
buduję gniazda, w których z jajeczek 

rozwijają się trzmiele. Jestem  
łagodny, choć mam żądło  

i potrafię go użyć.

Nornik śnieżny
Spotkacie mnie wysoko w górach.  

Lubię zajadać świeże rośliny i nasiona.  
Na zimę robię zapasy z suszonych  

roślin, które przechowuję  
w norze. 

Kumak górski
Mieszkam w górach 

w pobliżu oczek 
wodnych. Poznacie 

mnie po brzuchu 
w żółte plamy.  
Zimą zapadam 
w głęboki sen.

Płochacz halny
Buduję gniazdo  

w szczelinie skalnej.  
Lubię towarzystwo  

innych płochaczy, z którymi 
żyjemy w niewielkim stadzie.  

Nie przepadamy za zimą, 
przenosimy się wtedy  
w doliny lub w pobliże  

schronisk.

Nadobnica alpejska
Błękitny chrząszcz z długimi  

czułkami to ja. Lubię słoneczne  
miejsca w bukowym lesie. W korze 

martwych buków składam jaja, 
z których wylęgną się larwy.  
Potem przeobrażą  się w do - 

rosłe nadobnice.

Głowacz pręgopłetwy
Pływam w zimnych górskich  

potokach o kamienistym dnie. Za dnia 
chowam się pod kamieniami,  

a wypływam dopiero  
po zmierzchu. 

Drozd obrożny
Nazwę zawdzięczam jasnej  
obroży z piórek wokół szyi. 
Biegam po lesie, szukając 

dżdżownic, owadów i jagód. 
Zimą odlatuję w cieplejsze 

miejsca.
Biegacz

Jestem drapieżnym chrząszczem. Poluję  
na drobne zwierzątka: larwy ważek czy chruścików, 

kijanki. Spotkacie mnie najczęściej w pobliżu 
potoku. Umiem biegać po dnie, jeśli tylko  

wypatrzę tam coś smacznego.

Świtezianka
Jestem ważką. Mieszkam przy potoku, na liściu.  
Mam piękny intensywny kolor. Składam jajeczka  

pod wodą na łodygach roślin. 








