Gatunek 1.
Mrówka rudnica
Są to owady społeczne, żyjące w bardzo licznych koloniach - mrowiskach. Najważniejsza i największa jest królowa, która daje początek kolonii.Samce są uskrzydlone i żyją bardzo krótko. Najliczniejszą grupę stanowią robotnice. Robotnica ma odwłok, tułów, wierzch głowy, a także część odnóży czarnobrązowe, pozostałe części ciała są rude. Odnóża ma długie i mocne.
Większość tych owadów w lasach tworzy kopce zigliwia, gałązek, szyszkowych łusek ipociętych łodyg traw. Kopce mogą osiągać znaczne rozmiary – powyżej 1m wysokości ipowyżej 2-3metrów średnicy. Często, centralną część kopca stanowi pniak, korzeń, czyzwalone drzewo. Każde mrowisko ma dużo większą część podziemną. Jest tolabirynt pełen korytarzy ikomór, które pełnią różne funkcje. Są tam spiżarnie, „żłobki”, sypialnie, komnata królowej.
Mrówki pełnią w lesie rolę porządkującą, zjadając padlinę, chore zwierzęta czyresztki jedzenia wyrzucone przez człowieka. Niszczą wiele szkodników drzew. Napowietrzają iużyźniają glebę, są również pokarmem dla innych zwierząt.
Na podstawie artykułu: https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/nawigacja-w-przyszlosc-mrowki/
Gatunek 2.
Żaba moczarowa
Samiec tego gatunku żaby wokresie godowym zmienia kolor zbrązowego na niebieski. Dzieje się tak, ponieważ bardzo chce się przypodobać samiczce. Im wyższa temperatura otoczenia, tym samiec ma bardziej niebieskie ubarwienie. Kolor ten jest niestety mało trwały. Wsytuacji zagrożenia, wkrótkim czasie znika. Tengatunek płaza może przetrwać nawet wbardzo suchych warunkach środowiska. Poza okresem godowym, spotkamy go nałąkach, wlasach liściastych, mieszanych, anawet suchych borach sosnowych. Aktywny jest w dzień, nietylkopodeszczu, jak większość płazów, aletakże wsłoneczne, suche dni. Składa jaja w postaci skrzeku. 
Na podstawie artykułu: https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/nawigacja-w-przyszlosc-polubmy-plazy/
Gatunek 3. 
Jemiołuszka 
Jemiołuszki to bardzo hałaśliwe i kolorowe ptaki. Często ich stada liczą po kilka tysięcy osobników. Na ogół najpierw słyszymyjemiołuszki, potem dopiero widzimy. Ich głosy przypominają dźwięk małych, delikatnych dzwoneczków.Ptaki szczególnie lubią jarzębinę, ale jedzą też głóg, tarninę, kalinę, berberys, ligustr, cis i różę. W ich diecie nie może także zabraknąć jemioły, od której pochodzi ich polska nazwa. Samce i samiczki posiadają czerwone ubarwienie na lotkach.Beżoworóżowe pióra jemiołuszki wydają się być miękkie i lśniące jak jedwab.Spłoszone jemiołuszki najczęściej odlatują jedynie na sąsiedni krzew lub drzewo. 
Na podstawie artykułu:https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/jemioluszki/

