
Prvoci varroa (kleštík) včelí slunéčko sedmitečné Plazi
vodouch stříbřitý splešťule blátivá

měpavka velká zákožka svrabová sršep obecná ještěrka obecná

trepka velká střevlík měděný ještěrka zelená

trypanozoma spavičná Korýši světluška větší slepýš křehký

šídlo modré užovka hladká

Žahavci buchanka obecná škvor obecný užovka obojková

hrotnatka velká tesařík obecný želva bahenní

nezmar hnědý (zelený) rak říční vážka ploská zmije obecná

talířovka ušatá stínka obecná včela medonosná

svinka obecná veš dětská Ptáci

Ploštěnci vodomil černý

Hmyz vosa  obecná bažant obecný

motolice jaterní zlatohlávek zlatý brhlík lesní

ploštěnka mléčná babočka admirál zlatoočka skvrnitá brkoslav severní

tasemnice bezbranná babočka kopřivová znakoplavka obecná bukač velký

tasemnice dlouhočlenná babočka paví oko žluťásek řešetlákový čáp bílý

bekyně mniška čáp černý

Hlísti bělásek zelný Ryby čejka chocholatá

blecha obecná červenka obecná

roup dětský bruslařka obecná candát obecný čírka obecná

škrkavka dětská bzučivka zelená kapr obecný datel černý

cvrček polní karas obecný dlask tlustozobý

Měkkýši čmelák zemní lín obecný drozd zpěvný

hrobařík obecný mník jednovousý dudek chocholatý

hlemýžď zahradní chrobák velký okoun říční havran polní

okružák ploský chroust obecný piskoř páskovaný holub hřivnáč

páskovka keřová kobylka zelená plotice obecná hrdlička divoká

plovatka bahenní komár pisklavý pstruh potoční hrdlička zahradní

plzák lesní krtonožka obecná sumec velký husa velká

slimáček polní kudlanka nábožná štika obecná hýl obecný

škeble rybničná lišaj smrtihkav chocholouš obecný

lišaj šeříkový Obojživelníci chřástal polní

Kroužkovci lumek velký chřástal vodní

lýkožrout smrkový blatnice skvrnitá jeřáb popelavý

chobotnatka rybí mandelinka bramborová čolek horský jestřáb lesní

nitěnka obecná masařka obecná čolek obecný jiřička obecná

pijavka kopská moucha domácí kupka žlutobřichá kachna divoká

žížala obecná mravenec lesní mlok skvrnitý kalous ušatý

mravkolev obecný ropucha obecná káně lesní

Pavoukovci nosorožík kapucínek ropucha zelená koliha velká

otakárek fenyklový rosnička zelená konipas bílý

běžník kopretinový pestřenka pruhovaná skokan hnědý kormorán velký

klíště obecné potápník vroubený skokan zelený koroptev polní

křižák obecný potemník moučný kos černý

křižák pruhovaný přástevník medvědí krahujec obecný

pokoutník domácí roháč obecný králíček obecný

sekáč domácí ruměnice pospolná krkavec velký

snovačka jedovatá rybenka domácí křepelka polní

štír kýlnatý saranče čárkovaná křivka obecná



kukačka obecná Savci
kulík říční

labuť velká bobr evropský

ledpáček říční daněk skvrnitý

lelek lesní hraboš polní

lyska černá jelen evropský

mlynařík dlouhoocasý jezevec lesní

orel skalní ježek západní

pěnice hnědokřídlá kamzík horský

pěnkava obecná kočka divoká

polák velký králík divoký

poštolka obecná krtek obecný

potápka roháč krysa obecná

puštík obecný křeček polní

racek chechtavý kuna lesní

rákosník velký kuna skalní

rehek zahradní lasice hranostaj

rorýs obecný lasice kolčava

rybák obecný liška obecná

skorec vodní los evropský

skřivan polní medvěd hnědý

slavík obecný myš domácí

slípka zelenonohá mýval severní

sojka obecná netopýr ušatý

sokol stěhovavý norník rudý

sova pálená ondatra pižmová

stehlík obecný plch zahradní

straka obecná plšík lískový

strakapoud velký potkan obecný

strnad obecný prase divoké

sýček obecný rejsek obecný

sýkora kooadra rys osstrovid

sýkora modřinka srnec obecný

sýkora parukářka svišť horský

špaček obecný sysel obecný

tetřev hlušec tchoř tmavý

ťuhýk obecný veverka obecná

vlaštovka obecná vydra říční

vlha pestrá zajíc polní

volavka červená zubr evropský

volavka popelavá

vrabec domácí

vrána obecná

výr velký

zvonek zelený

žluna zelená

žluva hajní

tetřívek obecný


