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Obratlovci (srnec obecný, jelen lesní, rys ostrovid, liška obecná aj.) v Rychlebských horách patří mezi běžnou lesní 
faunu středoevropských hor. Velké šelmy jako medvěd nebo vlk se zde zatoulají ovšem naprosto výjimečně. Ve 
zdejších vodních tocích byl zato zastižen i mrštný vodní dravec vydra říční. 

Zatímco veverku obecnou snadno vyplašíme při náhodném setkání, s plchem velkým se lze často seznámit i přímo ve 
zdejších chatách a senících. V lesním podrostu i pod kameny a mezi kořeny stromů se v noci pohybuje vzácná a ohrožená 
myšivka horská. Ukrytí lidským zrakům přezimují ve zdejších jeskyních letouni (zejména zákonem chráněný netopýr velký 
a vrápenec malý).
Vysoko ve větvích jehličnatých stromů skrývá své hnízdo také čížek lesní. V listnatých lesích upoutá svým vzhledem sojka 
obecná, po hlasu ji lze ovšem najít těžko, neboť často napodobuje hlasy jiných ptáků, aby tak zmátla své nepřátele.
V lesích ji může napadnout chráněný dravec jestřáb lesní, na okrajích lesů a ve volné krajině loví poštolka obecná a káně 
lesní. V noci lze zaslechnout tklivé houkání poměrně hojného nočního lovce puštíka obecného. Zato zahlédnout mnohem 
vzácnějšího a plachého čápa černého vyžaduje více štěstí.
Z plazů je na celém území běžná zmije obecná, jedovatý ale zároveň plachý had, který ze všech našich plazů ne-
jlépe snáší chladnější podnebí. Její jed je vysoce účinný, ovšem má ho jen velmi malé množství, takže za normál-
ních okolností její uštknutí život člověka neohrozí – vážné riziko představuje pouze pro alergické jedince, malé děti  
a staré a nemocné lidi.
V čistých horských potocích Rychlebských hor se na hojných larvách hmyzu živí pstruzi potoční, vranky obecné  
a střevle potoční. 
Zvláště pro prostředí zatopených lomů jsou typické hojné druhy obojživelníků – čolci, mlok skvrnitý či ropuchy. Skvrny 
mloka a stejně tak i kůže ropuchy jsou plné jedu - proto je neradno brát je do rukou!
Krasové území mezi Vápennou a Lipovou-lázní s vápencovým podložím podporuje hojnost druhů bezobratlých 
– v Rychlebských horách bylo například nalezeno přes 153 druhů pavouků a 120 druhů měkkýšů, jako například suchomilka 
ladní, která zde dosahuje nejvýchodnějšího místa rozšíření. Z evropsky chráněných druhů bezobratlých byl v Rychlebských 
horách nalezen střevlík hrbolatý. Tento druh je zajímavý tím, že ač je suchozemským broukem, dokáže se za potravou 
potápět i pod vodní hladinu.

Kręgowce (sarna europejska, jeleń szlachetny, ryś euroazjatycki, lis pospolity i inne) w Górach Rychlebskich należą 
do typowej fauny leśnej gór środkowoeuropejskich. Duże drapieżniki, takie jak niedźwiedź lub wilk pojawiają się 
na tych terenach tylko wyjątkowo. W lokalnych ciekach wodnych pojawia się zwinny drapieżnik wodny - wydra 
europejska. 

Podczas gdy z łatwością spłoszymy wiewiórkę pospolitą w czasie przypadkowego spotkania, z popielicą możemy spotkać 
się w tutejszych chatach i stodołach. W podszyciu leśnym, pod kamieniami i pomiędzy korzeniami drzew w nocy porusza 
się rzadko spotykany i zagrożony gatunek smużki leśnej. Ukrywając się przed ludźmi zimują w tutejszych jaskiniach ni-
etoperze (głównie chronione gatunki nocek duży i podkowiec mały).
Wysoko w gałęziach drzew iglastych ukrywa swoje gniazdo również czyż zwyczajny. W lasach liściastych nasz wzrok 
przyciągnie swoim wyglądem sójka zwyczajna, którą jednak trudno rozpoznać wg wydawanych dźwięków, ponieważ 
często naśladuje odgłosy innych ptaków, by zmylić swych wrogów. W lesie może zaatakować ją chroniony drapieżnik 
jastrząb zwyczajny, na obrzeżach lasów oraz na otwartym terenie czyhają natomiast pustułka zwyczajna i myszołów  
zwyczajny. W nocy usłyszeć można również żałośnie pohukującego nocnego łowcę - puszczyka zwyczajnego. Jednak by 
ujrzeć bardzo rzadko spotykanego i płochego bociana czarnego musimy mieć trochę więcej szczęścia.
Gadem występującym powszechnie na całym terenie jest żmija zygzakowata. Jest to jadowity, ale zarówno bardzo płochy 
wąż, który z wszystkich występujących u nas gadów najlepiej znosi zimny klimat. Jego jad jest bardzo skuteczny, jednak 
jest go bardzo mało, dlatego, w razie ukąszenia człowieka nie zagraża on bezpośrednio życiu, stanowi jednak poważne 
zagrożenie dla alergików, małych dzieci, starszych i chorych.
W czystych górskich potokach Gór Rychlebskich larwami owadów żywią się pstrągi potokowe, głowacz białopłetwy i strze-
bla potokowa.
Zwłaszcza w środowisku zalanych kamieniołomów typowymi występującymi tam płazami są traszki, salamandra plamista 
czy ropuchy. Plamy salamandry i skóra ropuchy są pełne jadu - dlatego nie należy brać ich do rąk!
Obszar krasowy pomiędzy miejscowościami Vápenná i Lipová-lázně o wapiennym podłożu sprzyja wielu gatunkom 
bezkręgowców. W Górach Rychlebskich znaleziono ponad 153 gatunki pająków, 120 gatunków mięczaków, np. ślimak  
wrzosowiskowy. Z europejskich chronionych gatunków bezkręgowców zanotowano występowanie biegacza gruzełkowatego. 
Gatunek ten jest interesujący, ponieważ pomimo tego, iż jest on chrząszczem lądowym, potrafi również w celu znalezienia 
pokarmu nurkować pod wodą.
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