LEGENDA
Gmina Popielów
Sieć hydrograficzna
Stanowiska ryb
R1 - Boleń (Aspius aspius)
R2 - Brzana (Barbus barbus)
R3 - Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva)
R4 - Karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio)
R5 - Kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus)
R6 - Koza (Cobitis taenia)
R7 - Miętus (Lota lota)
R8 - Minóg strumieniowy (Lampetra planeri)
R9 - Piskorz (Misgurnus fossilis)
R10 - Różanka (Rhodeus amarus)
R11 - Sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus)
R12 - Śliz (Barbatula barbatula)
R13 - Świnka (Chondrostoma nasus)
Siedliska ryb
R2 - Brzana (Barbus barbus)
R5 - Kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus)
R6 - Koza (Cobitis taenia)
R7 - Miętus (Lota lota)
R8 - Minóg strumieniowy (Lampetra planeri)
R9 - Piskorz (Misgurnus fossilis)
R12 - Śliz (Barbatula barbatula)
Stanowiska płazów
P1 - Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus)
P2 - Kumak nizinny (Bombina bombina)
P3 - Rzeklotka drzewna (Hyla arborea)
P4 - Triturus cristatus (bd. obeność gatunku nie potwierdzona ani nie wykluczona w 2020 r.)
Stanowiska ptaków
A1 - Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
A2 - Bocian biały (Ciconia ciconia)
A3 - Czajka (Vanellus vanellus)
A4 - Czapla siwa (Ardea cinerea)
A5 - Derkacz (Crex crex)
A6 - Dudek (Upupa epops)
A7 - Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
A8 - Dzięcioł średni (Dendrocopos medius)
A9 - Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus)
A10 - Dzięcioł zielony (Picus viridis)
A11 - Dzięciołek (Dendrocopos minor)
A12 - Gąsiorek (Lanius collurio)
A13 - Gil (Pyrrhula pyrrhula)
A14 - Jarzębatka (Sylvia nisoria)
A15 - Jastrząb (Accipiter gentilis)
A16 - Kobuz (Falco subbuteo)
A17 - Krętogłów (Jynx torquilla)
A18 - Krogulec (Accipiter nisus)
A19 - Kropiatka (Porzana porzana)
A20 - Kruk (Corvus corax)
A21 - Kszyk (Gallinago gallinago)
A22 - Kuropatwa (Perdix perdix)
A23 - Lerka (Lullula arborea)
A24 - Łabędź niemy (Cygnus olor)
A25 - Muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis)
A26 - Myszołów (Buteo buteo)
A27 - Ortolan (Emberiza hortulana)
A28 - Pliszka górska (Motacilla cinerea)
A29 - Pokląskwa (Saxicola rubetra)
A30 - Przepiórka (Coturnix coturnix)
A31 - Puszczyk (Strix aluco)
A32 - Samotnik (Tringa ochropus)
A33 - Siniak (Columba oenas)
A34 - Słonka (Scolopax rusticola)
A35 - Srokosz (Lanius excubitor)
A36 - Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)
A37 - Trzmielojad (Pernis apivorus)
A38 - Turkawka (Streptopelia turtur)
A39 - Uszatka (Asio otus)
A40 - Wrona siwa (Corvus cornix)
A41 - Zimorodek (Alcedo atthis)
A42 - Żuraw (Grus grus)
Stanowiska ssaków
S1 - Bóbr (Castor fiber)
S2 - Mopek zachodni (Barbastella barbastellus)
S3 - Nocek duży (Myotis myotis)
S4 - Popielica szara (Glis glis)
Siedliska ssaków - Bóbr (Castor fiber) i Wydra (Lutra lutra)
Siedliska ssaków - Bóbr (Castor fiber) i Wydra (Lutra lutra)
Stanowiska owadów
O1 - Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)
O2 - Jelonek rogacz (Lucanus cervus)
O3 - Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo)
O4 - Modraszek nausitous (Phengaris nausithous)
O5 - Modraszek telejus (Phengaris teleius)
O6 - Pachnica dębowa (Osmoderma eremita)
O7 - Biegacz pomarszczony (Carabus intricatus)
O8 - Biegacz skórzasty (Carabus coriaceus)
O9 - Biegacz Ulrichia (Carabus ulrichii)
O10 - Kałużnica czarna (Hydrophilus aterrimus)
O11 - Smaglec ogonokleszczy (Onychogomphus forcipatus)
O12 - Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea)
O13 - Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia)
O14 - Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis)
O15 - Żagnica południowa (Aeshna affinis)
O16 - Żagniczka wiosenna (Brachytron pratense)
Siedliska owadów
O1 - Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)
O4 - Modraszek nausitous (Phengaris nausithous)
O5 - Modraszek telejus (Phengaris teleius)
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